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eerste bovenaan te komen en met de prijzen naar 
huis te gaan? 

Schrijf je allemaal in en doe mee aan de Benefiets 
Quiz voor het goede doel!
(inschrijven kan tot en met 11 april 2020)
Inschrijven kan via: 
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie

Kun je niet maar wil je wel je bijdrage doen? Doe 
dan een donatie op de persoonlijke pagina van 
Luc. 
Alpe d’HuZes website Luc Broeren:

18 april 2020: Concordia, Vierlingsbeek.

Zaal open: 20:00 uur. Aanvang: 20:30 uur.

Voorinschrijving: €20,- Aan de deur: €22,50

Teams van maximaal 6 personen.

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 17 maart 2020,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

35e jaargang no 5 11 maart 2020

Onze eigen dorpsgenoot Luc Broeren heeft be-
sloten om dit jaar de Alpe d’HuZes te gaan fiet-
sen om hiermee zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor kankeronderzoek. Zijn vader Alfons is afgelo-
pen jaar overleden aan deze verschrikkelijke ziek-
te. Vele families krijgen te maken met deze ziek-
te en door middel van de Benefiets Quiz willen wij 
hierin ons steentje bijdragen.

Op 18 april zal in Zalencentrum Concordia deze 
Benefiets Quiz plaatsvinden. Een heuse PubQuiz 
in het teken van Alpe d’Huzes. Schrijf je met een 
team van maximaal 6 personen in om deze Qui-
zavond mee te beleven en zo een bijdrage te le-
veren aan een fantastische avond. De avond zal 
bestaan uit verschillende rondes met vragen in 
verschillende thema’s. Kun jij hier met jou team de 
21 bochten van de Alpe d’Huzes verslaan om als 
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Van de Redactie:

• We hebben weer een "eigen" 
 burgemeester!. En dat terwijl we deel uit 
maken van een als maar groter wordende 
gemeente!

• 2020 gaan we ons herinneren als een jaar 
met een zeer nat, onstuimig begin én met 
het ontstaan van het Coronavirus. We 
gaan een onzekere tijd tegemoet en hopen 
het beste.... een spoedig keerpunt..... een 
medicijn...... 
Óns advies: zorg goed voor Uzelf en 
elkaar!

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

28 mrt Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
31 mrt RKVV-Volharding:
en 1 apr Jaarlijkse bloemenactie
31 mrt Collecte Samen Sterk
en 2 apr voor 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 
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
5 mei Zonnebloem: Vrijheidsmaaltijd
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
16 mei Zonnebloem: Verwenmiddag
14 of KBO: Vliegbasis De Peel
21 mei
17 mei Smartlappenkoor VHZ:
 10 jarig bestaan
24 mei Koningskerkje: Optreden 4 Way Street; 
 A tribute to CSNY Met o.a. Henk Koppes 
 Nick en Willy van den Bogaard
 aanvang: 14:00 uur
28 mei VOVG: Wandeltocht
28 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
30 mei Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890

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.

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
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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
18 t/m Fietsfeest 2020 Land van Cuijk
20 juli
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-koning- 
 schieten 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
1 okt Groenings koor: Bloemenactie
3 okt KBO: Dag van ouderen
6 okt VOVG: Bezoek aan Slaque in Melderslo
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
13 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur in Koningskerkje
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
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
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Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl

Vastenactie 2020 
Werken aan je toekomst! 

Aswoensdag 26 februari is de vastentijd gestart en 
daarmee ook de landelijke Bisschoppelijke Vasten-
actie-campagne 2020. Dit jaar is het thema van 
Vastenactie: Werken aan je toekomst! Vastenactie 
steunt projecten die beroepsonderwijs aanbieden, 
onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra 
 Leone. Met deze projecten stelt Vasten actie men-
sen in staat te werken aan een betere toekomst. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mo-
gelijk kinderen en jongeren naar school gaan en 
een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren, 
zoals monteur, lasser, kleermaker, bakker of win-
kelier. 

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmidde-
len waar Vastenactie aan bijdraagt:
• € 24 : een technisch leerboek voor een hele 

klas
• € 40 : een ‘terug-naar-school’ pakket met 

schooluniform, boeken en schooltas
• € 200 : een beroepsopleiding (monteur, las-

ser, kleermaker, bakker) van 1 jaar
• € 360 : een startpakket ‘opstarten groente-

winkel’ 

Doet u ook mee met de Vastenactie 2020? Dat 
kan via de Vastenactie 2020 op de Goede Doelen-
lijsten en via de collectebussen in de kerken of 
rechtstreeks uw gift overmaken op het rekening-
nummer van Vastenactie: 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den 
Haag. In de betaalomschrijving zetten: 
Campagnethema: Werken aan je toekomst Pa-
rochie Maria Moeder van de kerk te Sint Antho-
nis. 

Dus het campagnethema, de naam én de plaats 
van de parochie in de betaalomschrijving zetten 
omdat banken geen gegevens meer meegeven 

bij de betaling en Vastenactie de betalingen goed 
wil verwerken. Alvast hartelijk dank voor uw dona-
tie namens alle kinderen en jongeren die met de 
projecten meedoen en willen werken aan hun toe-
komst!

Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor het medeleven, bloemen c.q.

giften en lieve berichten na het overlijden
van mijn echtgenoot, ons pap en opa

Nöl Sijmons.

Het zal ons sterken.

Ger Sijmons-Deenen
Henk

Elly, Arie, Ilse en Loes & Frank

Beste verenigingen, groepen  
en bedrijven,

Dorpsraad Vierlingsbeek heeft met toestemming 
van de gemeente Boxmeer vier frames geplaatst, 
waarin diverse aankondigen in / aan bevestigd 
kunnen worden. Iedereen mag van de frames ge-
bruik maken om een evenement, etc. aan te kon-
digen en te promoten.
 
Locatie van de frames:
1. Vanaf snelweg richting spoorwegovergang aan 

de Overloonseweg, voor de spoorwegover-
gang aan de rechterzijde, net na het informa-
tiebord.

2. Vanaf de Maas richting Vierlingsbeek aan de 
Staaiweg, voor het kombord Vierlingsbeek.

3. Vanaf Maashees richting Vierlingsbeek aan de 
Grotestraat, voor de watermolen.

4. Vanaf Vortum-Mullem richting Groeningen aan 
de Groeningsestraat, ongeveer 100 meter na 
het kombord Groeningen.

 
Meer details omtrent het gebruik van 
de frames en het actuele geplande 
gebruik is te vinden op:
https://www.vierlingsbeek-groenin 
gen.nl/dorpsraad-vierlingsbeek/aan 
kondigingsframes/

Naast gebruik van aankondiging frames heeft de 
dorpsraad Vierlingsbeek ook de website www.
Vierlingsbeek-Groeningen.nl opgezet, hier kunt u 
ook uw nieuws en agenda items op laten plaatsen.
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DENK MEE MET DE NIEUWE WOONBUURT  
 
Herontwikkeling locatie ’t Hulder te Vierlingsbeek 
 
Stedenbouwkundige ateliers op  16 en 17 maart 2020 
 
 
 

De locatie ’t Hulder in Vierlingsbeek, waar 
voorheen de gemeentewerf was gevestigd, is al 
geruime tijd in beeld voor herontwikkeling naar 
grondgebonden woningbouw. In het verleden 
zijn meerdere plannen uitgewerkt en extern 
gepresenteerd. Deze zijn echter nooit nader 
opgepakt. Omdat de belangstelling voor de 
locatie blijft, is de gemeente Boxmeer  opnieuw 
aan de slag gegaan met de 
ontwikkelmogelijkheden van de locatie.  
  
In samenwerking met de Dorpsraad 
Vierlingsbeek is de gemeente Boxmeer inmiddels 
gestart met de planuitwerking en zijn diverse 
onderzoeken opgestart. Hierbij is er ook 
aandacht voor de leefomgeving.  

Dit betekent dat omwonenden en potentieel geïnteresseerden vroegtijdig worden 
betrokken bij de planuitwerking. Daarom wordt er voor beide doelgroepen een tweetal 
stedenbouwkundige ateliers georganiseerd.  
 
 
Voor omwonenden    : op maandag 16 maart 2020 
   
Voor potentiële gegadigden  : op dinsdag 17 maart 2020 
 
 
Beide ateliers vinden plaats van 19.30 tot 22.00 uur,  
locatie het gemeenschapshuis Joffershof in Vierlingsbeek.  
 
Tijdens deze ateliers worden aanwezigen geïnformeerd over het plangebied en de 
vaststaande uitgangspunten voor de planuitwerking. Op de avond wordt geen compleet 
uitgewerkt plan gepresenteerd. Na een plenaire presentatie kunnen aanwezigen 
individueel de voorkeuren kenbaar maken. Dit gebeurt aan de hand van een vooraf 
opgesteld voorkeursformulier. Op deze manier wordt er zoveel mogelijk informatie 
opgehaald welke men van belang vindt voor het nieuwe plan. Zo zal er gevraagd worden 
naar voorkeuren omtrent kavelomvang, type woningen, architectuur, openbare ruimte en 
duurzaamheid.  
 
Ook zal worden aangegeven wat er met de opgehaalde informatie gebeurt en hoe het 
vervolgtraject er uit ziet. 
 
De gemeente Boxmeer en de Dorpsraad Vierlingsbeek zijn zich ervan bewust dat dit plan 
een goede bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van het dorp en zetten zich in om op 
een zo kort mogelijke termijn tot ontwikkeling te kunnen komen. Dit is uw kans om mee 
te denken met de ontwikkeling van deze nieuwe woonbuurt. 
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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 dis-
ciplines 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 op zoek 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 maart.

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)

NATIONALE OPSCHOONDAG
Op zaterdag 21 maart is de nationale Opschoon-
dag. Zie artikel verderop in deze Globaal, ook om 
u aan te melden.

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

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  0.30 – 11.30 uur

Info 631839
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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

SENIORENCARNAVAL WAS  
EEN TOPMIDDAG
We genieten nog na van een zeer geslaagde 
carnavals middag van de KBO.
Gemeenschapshuis Joffershof was omgetoverd 
tot een heuse feesttempel. 
Prins Teun (Stiphout) nam als prins afscheid en 
wie, o, wie zou hem opvolgen in 2020. In een rol-
stoel met klappers en bouwgereedschap, bleek 
dat daarachter schuil ging: Prins Bert (Willems). 
Nadat Prins Bert door alle aanwezigen gefelici-
teerd was kon het programma beginnen. Spreek-
stalmeester Jan Spee kondigde de eerste artiesten 
aan, die werden opgehaald door Marius Cuijpers.

Tijdens de optredens van buutreedners Jan 
 Peijnenborg en Hans Eikemans werd er veel gela-
chen. Ook niet te vergeten onze eigen buutreedner 
Peter Blenckers, die de lachers op zijn hand kreeg. 
De solodans van de jongste Bekse Klinkertjes en 
de groepsdans waren prachtig om te zien. Tijdens 
het optreden van een groep Vierlingsbekenaren 
en de Bèkse Bastards kon iedereen meezingen en 
meedeinen. Twee jonge deelnemers van de jeugd-

pronkzitting deden het supergoed. De middag 
werd afgesloten met het optreden van De Zwarte 
Kapstok, jongeren uit Vierlingsbeek, die de liedjes-
avond van ZEV hadden gewonnen.
Jac Craenmehr begeleidde de middag op muzika-
le wijze.
Een beter begin van de carnaval konden we ons 
niet voorstellen.

OPSCHOONDAG, GOED VOOR 
ALLES EN IEDEREEN!!
Op zaterdag 21 maart is de jaarlijkse  Landelijke 
Opschoondag. Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. 
en KBO Vierlingsbeek/Groeningen organiseren 
deze dag voor onze dorpen. De eerste inschrij-
vingen waren er al snel. De reden om deel te ne-
men waren heel divers. Een deelneemster meldde 
zich aan, omdat zij zich stoorde aan het afval dat 
langs het pad lag, waar zij de hond uit liet! Een an-
dere deelnemer ergerde zich dagelijks, tijdens het 
fietsen naar zijn werkplek, aan het afval dat in de 
sloot langs het fietspad lag. Een Pieterpad wan-
delaar op zijn verblijf in een Bed and Breakfast, las 
het artikel in de vorige Globaal over de Opschoon-
dag. Hij belde op en vroeg of hij mee mocht doen. 
Hij komt die dag naar Vierlingsbeek, omdat hij tij-
dens zijn wandeling de natuur in Vierlingsbeek zo 
mooi vond en het een geweldig initiatief was! De 
oudste aanmelder is ouder dan 80 jaar, de jongste 
is 2 jaar. Jong geleerd is oud gedaan! Een scho-
ne natuur is de verantwoordelijkheid van iedereen, 
dat moeten wij toch allen beseffen. Wij hopen dan 
ook dat zich veel mensen, groot en klein, senior of 
tiener, aanmelden.

We komen op die zaterdag om 09.00 uur bij elkaar 
in Gemeenschapshuis Joffershof. Je wordt daar 
ontvangen met koffie/thee met een overheerlijk 
stukje vlaai. Om 09.30 uur wordt er begonnen met 
het opruimen van het zwerfafval. Iedereen krijgt 
een route aangewezen en voor iedereen is er een 
veiligheidshesje, handschoenen en een prikstok. 

Om 11.30 uur is men weer terug in Gemeen-
schapshuis Joffershof en krijgt iedereen soep 
en broodjes, beschikbaar gesteld door de 
 Dorpsraden van Vierlingsbeek en Groeningen. 
Iedere inwoner van Vierlingsbeek en Groeningen is 
van harte welkom. Voor de kinderen ligt een leuke 
verassing te wachten!!

Doe mee om onze dorpen nog schoner en 
mooier te maken dan ze al zijn!!

Geef je vóór 15 maart op bij: 
Wilma van Boekel, namens Damesgymclub 
 Vierlingsbeek e.o. en  
Jos van Boekel, namens KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen.
Telefoon 0478-631839 of een e-mail naar 
josenwilmavb6@gmail.com 
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KLEDINGINZAMELING  
DONDERDAG 26 MAART

Op donderdag 26 maart as kunt U Uw  oude 
kleding, schoenen, kussens, beddengoed, 
handdoeken enz. weer aanbieden bij de 
hoofdingang van basisschool Laurentiushof.

Graag aanbieden in plastic zakken en  
voor 9.30 uur brengen.

Van het geld dat hiermee wordt opgehaald 
kunnen de kinderen van de basisschool extra 
dingen doen, ieder jaar worden hiervoor  
2 projecten uitgekozen.

Wij danken U bij voorbaat voor Uw bijdragen 
namens de kinderen van de school!

ouderraad basisschool Laurentiushof.

Nieuwsflits MFA Vierlingsbeek

Voortgang MFA (Maart 2020)
Zoals eerder vermeld hebben we ons advies voor 
een onderzoek naar een ‘MFA voor de toekomst’ 
in december 2019 voorgelegd en mondeling 
 toegelicht aan de Gemeente Boxmeer.
Op grond daarvan kregen we van de  Gemeente 
het verzoek om onze vraag voor de  financiële 
 bijdrage voor een procesonderzoek te 
 onderbouwen. Ook wilde de Gemeente graag 
van ons weten wat de dorpsgemeenschap zou 
 kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een 
 toekomstig MFA. 

Wat hebben we sinds december 2019 gedaan?
We hebben onze aanvraag nader toegelicht in een 
‘oplegger’ die begin februari naar de Gemeen-
te is verzonden. We hebben ter onderbouwing van 
 deze oplegger o.a. gesprekken gevoerd met:
twee ervaren adviesbureaus, een 
subsidiewervings bureau en de bestuurder van 
SKOV. Ook hebben we de voortgang nader 
 toegelicht tijdens de dorpsraadvergadering  
d.d. 3-3-2020.

Hoe nu verder?
Op dit moment wordt bij de Gemeente de 
 advisering voorbereid voor college en raad.
De eerstvolgende raad waarvoor geagendeerd kan 
worden is de raad van 7 mei 2020. Het is een  reële 
inschatting dat bij deze raadsvergadering besloten 
wordt over ons verzoek. En dan kunnen we weer 
verder!
We gaan de komende periode ook in gesprek met 
diverse raadsleden. 

Meedenken met en over MFA?
Mocht u mensen kennen die graag betrokken 
 blijven of mee willen werken aan de  ontwikkeling 
van het MFA Vierlingsbeek? Laat die dan een 
email naar mfavierlingsbeek@gmail.com sturen 
zodat wij die op kunnen nemen in het verzend-
bestand.

Vragen? 
Bel gerust even met 06-54661197

Hartelijke groet
Dorpsraad Vierlingsbeek en  
Regiegroep MFAVierlingsbeek 

Oproep van  
Smartlappenkoor VHZ

I.v.m. uitbreiding van de  
muzikale begeleiding van  
ons smartlappenkoor
zijn wij op zoek naar een 
accordeonist(e).

Lijkt het je leuk om 1x per 2 weken 
van 20.30-22.30 uur ons muzikaal te onder-
steunen op dinsdagavond, mail dan naar  
vanheurezinge@ziggo.nl 

Bestuur en leden 
Smartlappenkoor Van Heure Zinge

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.
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Koningskerkje
zondag 15 maart 15.30-17.30

Concert Rinel & Friends

Het trio  Rinel & en Friends speelt voornamelijk 
 eigen werk waarvan het merendeel geschreven 
is door Rinel met:
Rinel van Venrooij - zang, gitaar 
Toon Janssen - gitaar, ukelele en zang
Nico Huijbregts - piano 

De stijl van de band laat zich omschrijven als 
gevoelig, melancholiek en origineel. 

Op de website van Rinel  
kunt u alvast wat horen  
en zien van het trio  
www.rinel.nl

De entree bedraagt €10, - 

ko
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Werkgroep Zorg nú voor later 
ZELFSTANDIG BLIJVEN WONEN 
IN VIERLINGSBEEK EN  
GROENINGEN 

De afgelopen 30 jaar zijn veel voorzieningen 
voor ouderen verdwenen. De bejaarden- en 
verzorgings huizen bestaan niet meer en de voor-
deur van het verpleeghuis is nog net niet dicht-
getimmerd. De indicatiecriteria om opgenomen te 
worden zijn zo streng, dat je pas 7 tot 9 maanden 
voor je dood toegelaten wordt tot het verpleeg-
huis. 

Het opheffen van de genoemde voorzieningen 
heeft geen gelijke tred gehouden met de ontwik-
keling van nieuwe maatschappelijke structuren die 
het langer thuis blijven wonen mogelijk maken. Er 
is een kloof ontstaan en daarin bevinden zich men-
sen. Te zelfredzaam voor een verblijf in het ver-
pleeghuis, maar zelfstandig thuis wonen wordt wel 
moeilijker.

Het langer thuis wonen wordt door de overheid 
sterk gepromoot, ook als mensen zorgafhankelijk 
zijn geworden. Ontwikkelingen en initiatieven gaan 
er vooral over hoe we daar als gemeenschap mee 
om kunnen gaan. Het gaat dan over woonvormen 
en zorgen voor elkaar ontwikkelen in je  directe om-

geving. De bewustwording voor het laatste is be-
langrijk en wij als werkgroep zijn er volop mee be-
zig om dit bewustzijn te ontwikkelen en te  kijken 
hoe we mensen kunnen koppelen om elkaar te 
helpen. 

Maar ook je eigen woning aanpassen met voorzie-
ningen hoort tot de mogelijkheden. 
Als we naar de uitslag van de enquête kijken, 
die we in 2019 in onze dorpen Vierlingsbeek en 
 Groeningen hebben gehouden, zien we dat de 
meeste mensen die ouder worden in een eigen 
woning wonen. Tevens zagen we in de uitslag dat 
zij zolang mogelijk in hun eigen huis willen blijven 
wonen. Echter, soms zijn er aanpassingen nodig 
om dit te kunnen.

De Gemeente Boxmeer heeft hiervoor vanaf  
1 augustus 2018 de verordening  
BLIJVERSLENING. 
Voor alle voorwaarden van deze blijverslening ver-
wijzen we u naar de gemeente, maar we noemen 
een aantal zaken die goed zijn om alvast te weten:
• aanvragers van de blijverslening moeten  

jonger dan 76 jaar zijn
• de woning waarvoor de blijverslening aange-

vraagd wordt moet permanent bewoond wor-
den door de aanvrager.

• voor huurwoningen is het maximum van de 
lening 10.000 euro en voor koopwoningen 
50.000 euro. 

De volledige verordening kunt u lezen via de zoek-
functie op de site van de gemeente Boxmeer met 
het woord: blijverslening. Als u hierover vragen 
hebt kunt u ook info opvragen bij de gemeente 
Boxmeer. 
Wilt u contact opnemen met de werkgroep over 
wonen en zorg voor thuiswonende ouderen, dan 
kunt u zich wenden tot Margriet Verheijen,  
telefoon 0638154892.

Alles bijeen is de plek waar leeftijd geen rol speelt.
Jong en oud kan van elkaar genieten bij Alles bij-
een. Jongeren halen voldoening uit het helpen en 
samen zijn met de oudere gasten. Oudere gasten 
vinden het fijn om de jongeren een beetje te ver-
wennen. Regelmatig lopen middelbare scholieren 
en mbo studenten stage.
Kinderen van basisschool Laurentiushof en Spring 
komen regelmatig een bezoekje brengen. Dan 
wordt er voorgelezen, gezongen, fruit gegeten en 
vooral genoten van elkaar.

Veel activiteiten worden mogelijk gemaakt door 
onze vrijwilligers. Vindt u het ook fijn om te wan-
delen of fietsen en zou één van onze gasten mee 
mogen gaan? Geef dan even een belletje naar  
06 - 33 13 55 53.
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Berichten uit het veld

Van tijd tot tijd steek ik de Maas over om ook 
eens te kijken hoe het met de vogelstand aan de 
 Limburgse kant is. Onlangs was ik weer eens aan 
de overkant. Tot mijn teleurstelling was er niet veel 
bijzonders te zien. Een paar Aalscholvers zaten te 
rusten op een paal en enkele ganzen graasden in 
de weilanden nabij Bergen. Zelfs de  Kokmeeuwen 
zaten keurig op een rijtje op de kraan bij de boten-
berging aan de Vierlingsbeekse kant. Na een half 
uurtje had ik het dan ook wel gezien en nam ik 
de veerpont terug naar Brabant. Vanaf de veer-
pont heb je altijd een mooi uitzicht over de Maas 
en daar geniet ik dan even van. Terwijl ik in de ver-
te staarde, zag ik plotseling vanuit een ooghoek 
een paar slanke vogels vliegend naderen. Ze vlo-
gen achter de veerpont langs. Toen ik mijn verre-
kijker er op gericht had zag ik dat het een paartje 
Grote Zaagbekken was. Ze vlogen keurig in rechte 
lijn naar het noorden.
Normaal zie je Grote Zaagbekken hier alleen in 
een strenge winter als de meren en kanalen in het 
noorden van het land bevroren zijn. Ik had ze dan 
ook al enkele jaren niet meer in de omgeving van 
Vierlingsbeek gezien.

Grote Zaagbek mannetje

De Grote Zaagbek is een slanke gestroomlijnde 
eendvogel, waarvan het mannetje een zwart-wit 
verenkleed heeft, terwijl het vrouwtje bruingrijs van 
kleur is. Opvallend is ook de lange snavel met een 
klein haakje aan de punt. De snavel heeft getande 
randen, vandaar de naam zaagbek. Het zijn zeer 
goede duikers. Als ze bezig zijn met voedsel zoe-
ken, lijkt het erop dat ze meer tijd onder water dan 
boven water doorbrengen. Ze broeden vooral in 
boomholtes. Hun broedgebied strekt zich uit van 
het noorden van Groot Brittannië via IJsland en de 
Baltische Staten tot helemaal in Rusland.
Als de jongen nog maar net een paar dagen uit het 
ei zijn, en ze dus nog niet kunnen vliegen, worden 
ze door de ouders aangespoord om uit de boom-
holte te springen zodat ze gezamenlijk naar het 
dichtstbijzijnde water kunnen rennen. Daar kun-
nen ze voedsel vinden en zijn ze relatief veilig. Een 
beetje onder de indruk van deze waarneming fiets-
te ik terug naar huis.
Daar aangekomen speelde zich een leuk schouw-

spel af in onze tuin. Je zou het kunnen omschrij-
ven als het verhaal van de Sperwer en de Specht. 
Het was plotseling heel stil geworden in de, an-
ders zo drukke, tuin. De mussen en mezen hadden 
allemaal dekking gezocht in de hulst en de klim-
op. Een Grote Bonte Specht zat echter tegen een 
boomstam gekleefd alsof hij bevroren was. Een 
mannetje Sperwer was neergestreken op een hoge 
uitkijkpost zodat hij een goed overzicht had over 
de hele tuin. Elke beweging zou hij meteen zien. 
Heel voorzichtig hipte de specht naar de achter-
zijde van de boomstam, zodat hij buiten het zicht 
van de Sperwer was. Na een paar minuten vloog 
de Sperwer naar een andere hoek van de tuin en 
nestelde zich weer op een uitkijkpost. Hij keek de 
"bevroren" specht nu vol in de rug en blijkbaar had 
de specht dat ook in de gaten. De specht waag-
de het niet om weg te vliegen want dan zou hij het 
haasje zijn. Heel voorzichtig hipte hij weer naar de 
andere kant van de boomstam. Opnieuw buiten 
het zicht van de Sperwer. 

Grote Bonte Specht

Sperwer

Deze opvoering herhaalde zich nog een keer tot-
dat beide vogels er blijkbaar genoeg van hadden. 
Eerst vloog de Sperwer weg. Toen de kust hem 
veilig leek, vloog ook de Grote Bonte Specht naar 
een veiliger oord. Het is altijd leuk om dit soort 
vogel gedrag van zo dichtbij te kunnen observeren. 

Ton van den Berg
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Burgemeestersverkiezing en  
Boerenbruiloft 2020 

Boeren, burgers en buitenlui,

Carnaval 2019/2020 zit er op: de kleding is gewas-
sen, de serpentines weggewaaid en de alcohol is 
uit het bloed verdwenen.
Dit jaar kwam de boerenbruiloft terug naar 
 Groeningen. Omdat de boerenbruiloft overal in de 
regio haar hoogtijdagen heeft gehad en in de hui-
dige tijd niet meer in trek is bij carnavalvierend 
Brabant en Limburg, meende de organisatie er een 
nieuwe draai aan te moeten geven.
Waar in het verleden het boerenbruidspaar in de 
onecht werd verbonden door een ambtenaar en 
meneer pastoor, leek het de organisatie een goed 
plan om, ook gezien de op stapel staande veran-
deringen van gemeente Boxmeer naar een groot 
Land van Cuijk én het leeglopen van de kerk, 
een eigen burgemeester voor Bèèk en  Gruuninge 
te laten kiezen door alle Keieschieters en Keie-
schieterinnekes, zodat onze eigen burgemeester 
het kersverse bruidspaar kan trouwen en we niet 
afhankelijk zijn van ambtenaar en pastoor.

Tijdens het prinsenbal kwamen de 3 kandidaat- 
burgemeesters, Eric Lamers, Sandra Janssen en 
Tonnie Ebben uit en ook het boerenbruidspaar, 
Roel Zwartjens en Wendy Thijssen, werd gepre-
senteerd. Zij begonnen allen vol enthousiasme 
aan de voorbereidingen van hun verkiezing en de 
boeren bruiloft!
Tijdens menig voorbal waren zowel de kandidaat- 
burgemeesters als ook het boerenbruidspaar aan-
wezig.
Op carnavalsmaandag deed de boerenfamilie mee 
in de optocht en ook de kandidaat- burgemeesters 
probeerde met het uitschrijven van vergunningen 
nog zieltjes te winnen.
En toen werd het carnavalsdinsdag: dé dag voor 
het boerenbruidspaar! Nadat de huifkar prins Paul 
had opgehaald ging het richting bruidegom Roel. 
Strak in het pak, op de klompen en met goede zin 
nam Roel plaats in de huifkar, waarna het koers 
zette naar de Hultenhoek. Bruid Wendy opende 
de deur, nam blij verrast het boerenbruidsboeket 
in ontvangst en er werd met alle aanwezige familie 
geproost op een mooie dag.
Daarna werden de kandidaat- burgemeesters, al-
len ietwat gezond gespannen, adjudant René, de 

secretarissen en presentatoren van deze dag op-
gehaald.
Om iets over 12 uur reed de huifkar de plaats bij 
De Zandpoort op. De hoofdrolspelers van deze 
dag werden enthousiast ontvangen met muziek 
en gejuich van (de boeren)familie, de carnavals-
vereniging, de hofkapel, vrienden, dorpsgenoten 
en dweilorkest De Neutekrakers uit Alverna!
Ook hier werd weer geproost en vervolgens werd 
iedereen binnen welkom geheten door de presen-
tatoren Marc en Bas. De kandidaat- burgemees-
ters kregen ieder voor de laatste keer een minuut 
spreektijd en daarna was het stembureau ge-
opend.
Gelukkig stond er beveiliging bij het stembureau: 
het was dringen maar de stemcommissie had alles 
onder controle en nam de tijd om iedereen de mo-
gelijkheid te geven te gaan stemmen en welover-
wogen het hokje bij de juiste naam met het rode 
potloodje in te kleuren. 

Er waren optredens, er werd gedanst, gekletst, de 
polonaise kwam regelmatig voorbij en het bier uit 
de tap vloeide rijkelijk. 
Na het tellen van de stemmen werd bekend ge-
maakt: Tonnie Ebben is de eerste burgemees-
ter van Bèèk en Gruuninge. De ambtsketting werd 
omgehangen en direct ging Tonnie over tot zijn 
eerste officiële handeling, het in de onecht verbin-
den van het boerenbruidspaar Roel en Wendy. Er 
kwam een bezwaar, maar dat werd direct onge-
grond verklaard door de aanwezige feestvierders. 
Het ja-woord werd door beiden gegeven en de rin-
gen werden uitgewisseld: tijd voor de receptie en 
een groots, gezellig feest! De geur van boeremoes 
met worst trok de zaal in en zo wist elke aanwezi-
ge gast op het feest dat de inwendige mens niet 
alleen met een natje, maar ook met een droogje 
goed verzorgd kon worden. 
Het bleef nog lang gezellig in Groeningen.

We kijken met z’n allen terug op unne kei mojje 
dag!

Heb je dit jaar een (jubileum)feest te vieren? Een 
lintje te knippen bij een opening? Ontvangt u een 
bijzonder persoon of wordt uw jacht te water gela-
ten? Vraag gerust of Burgemeester Tonnie hier iets 
in kan betekenen! 

En…. Ben jij, of ken jij degene die aankomend 
carnavalsjaar een goede kandidaat- burge-
meester zou zijn? Schroom niet en geeft dit 
door op zandpoort.groeningen@gmail.com.

Organisatie Boerenbruiloft en Burgemeesters-
verkiezing Bèèk en 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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Column vitaliteit 

“Evenwicht”

Ik weet nog goed dat ik televisie keek. Tijdens de 
Olympische zomerspelen van 2016 haalde Sanne 
Wevers een gouden medaille op de evenwichts-
balk. Een balk met een breedte van 10 centimeter 
waarop de meest ingewikkelde combinaties van 
acrobatische bewegingen en sprongen uitgevoerd 
werden. Afgesloten met een ultieme afsprong en 
stilstand bij de landing resulteerde in een score 
van 15,466; GOUD! 

In deze column gebruik ik vaker de term 
“ lichaam”. Ons lichaam is een ontzettend ingeni-
eus en complex systeem, continu in relatie met 
zijn omgeving. Een oneindige hoeveelheid cellen 
en processen is er continu verantwoordelijk voor 
dat we kunnen functioneren, dat we zijn zoals we 
zijn. Hoewel de term “lichaam” makkelijk in ge-
bruik is, is het belangrijk de complexiteit ervan wel 
in het achterhoofd te houden. Met dit woord be-
doel ik niet alleen het fysieke lichaam. Naast de fy-
sieke kenmerken (spieren, gewrichten maar ook 
bijvoorbeeld de hersenen) spelen onder andere de 
volgende processen een belangrijke rol:
- Biologische processen
- Neurologische processen
- Hormonale processen
- Processen van het afweersysteem
- Psychologische processen

Nu ik de complexiteit van het menselijk lichaam 
heb proberen te duiden wil ik het een wonder noe-
men hoe het menselijk lichaam ontstaat (in eerste 
instantie uit slechts 2 cellen!) en hoe het zich ont-
wikkelt; ieder lichaam met zijn unieke kenmerken. 
Natuurlijk wil ik niet voorbij gaan aan het feit dat 
het ook verschrikkelijk mis kan gaan en dat pro-
blemen in ons lichaam een hele grote impact kun-
nen hebben.
Evenwicht beschrijft een situatie waarin zonder 
verstoring geen verandering zal plaatsvinden. Het 
lichaam is ook altijd op zoek naar evenwicht met 
als doel het menselijk organisme in stand te hou-
den. In dit geval wordt dit met een moeilijk woord 
homeostase genoemd. Zoals we gezien hebben bij 

het voorbeeld van Sanne Wevers is het evenwicht 
van het fysieke lichaam een dynamisch proces. Dit 
geldt hetzelfde voor het interne milieu van ons li-
chaam. Dit evenwicht wordt continu blootgesteld 
aan verandering. Dit is de reden dat het lichaam 
altijd aan het werk is om dit voor jou te herstellen; 
zonder dat je hier bewust van bent. Bepaalde sig-
nalen die het lichaam hierbij kan afgeven herken-
nen we allemaal. Wellicht was je je niet bewust 
van het feit dat het lichaam op dat moment bezig 
is evenwicht te herstellen. Deze signalen die het 
 lichaam tot zijn beschikking heeft zijn onder ande-
re: vermoeidheid, ontsteking, pijn, koorts.

Wellicht dat deze signalen nu in een iets positiever 
daglicht komen te staan? 

Met sportieve groet,

Wouter van Dongen
Fysiotherapie van Dongen
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven!”

Op 14 en 15 maart vindt er in Zalencentrum 
‘Concordia’ een tentoonstelling plaats over de 
vrijheid en wederopbouw van de oude gemeen-
te 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. 

Herinneringen aan vervlogen  
tijden (5)

De kennismaking met onze dorpsgenoten was 
hartelijk. Ze hadden van de boerderij een zoge-
naamde Rode Kruispost gemaakt. Omdat te ac-
centueren had men op het dak een groot wit laken 
gespannen met daarop een kruis genaaid van ro-
de stof. We voelden ons nu weer betrekkelijk vei-
lig want we hadden de hele ochtend een gevaarlij-
ke tocht door de frontline gemaakt. Nu diende zich 
echter weer een ander probleem aan. Wij waren 
met z’n negenen en die moesten ergens onderge-
bracht worden. Aan de overzijde van de boerderij 
lag het huis van timmerman Koppes en in de kel-
der van deze woning zaten ook vluchtelingen. Be-
sloten werd dat Hendrik en An in deze kelder wer-
den ondergebracht en dat wij met z’n zevenen in 
de kelder van boer Zegers konden bijschuiven. 
De kelder zat behoorlijk vol en het was woekeren 
met de ruimte. Zusjes Truus en Mia, broer Martien 
en ik werden onder de trap van de kelder geïn-
stalleerd. Veel ruimte was er niet maar in vergelij-
king met de duiker was het een grote vooruitgang. 
We werden nu ook gewassen, wel op een primi-
tieve manier, en onze haren werden afgeschoren. 
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Dat was een heerlijk gevoel want we hadden zes-
tien dagen ons niet kunnen wassen en onze ha-
ren stonden al die tijd stijf van het stof van de ka-
potgeschoten pannen van de stal van boer Peters. 
Ook kregen we nu weer enigszins normaal te eten. 
Het gezelschap waar we nu in verkeerden bestond 
o.a. uit Gerrit Stevens, Frits van de Berg, mevrouw 
Moren met twee dochters, mevrouw van  Bommel, 
 mevrouw Arts met baby en de bejaarde opa en 
oma Rouwens. Deze laatste was heel ernstig ziek 
en als deze arme vrouw op de po werd gezet gaf 
dat een onaangename geur. Midden in de kel-
der had men aan een paal een oude fiets beves-
tigd, met alleen een achterwiel met daarop een dy-
namo bevestigd. Als men licht nodig had werd er 
met de trappers gedraaid en zo werd met het klei-
ne lampje de kelder verlicht. Zelf heb ik menig uur-
tje aan die fiets staan draaien, daarbij aangemoe-
digd door de kelderbewoners. Het mes sneed 
hierbij aan twee kanten, de kelder werd verlicht en 
ik had de nodige beweging waarmee ik mijn saaie 
bestaan doorbrak. In de kelder was heel weinig 
te beleven, de spannendste momenten speelden 
zich bovengronds af. 
Er waren steeds mensen bezig met voedselvoor-
ziening en andere zaken wat buiten de kelder ge-
beurde. Zo werd er op geregelde tijden vee ge-
slacht. Dit was voor eigen consumptie maar ook 
de soldaten kwamen hun deel halen. Dit was ook 
terecht want zij zorgden meestal voor aangescho-
ten dieren. Het kwam geregeld voor dat men tij-
dens de slacht hals over kop de kelder in moest 
vluchten. We hadden meestal last van beschieting-
en als er Duitse soldaten in de buurt van de boer-
derij waren. Soms hadden de mensen die boven 
waren heel veel geluk zoals die ene keer. Mijn va-
der stond in de deuropening van de keuken en 
Gerrit Stevens en Mia Moren stonden bij het for-
nuis. Plotseling sloeg er een zogenaamde voltref-
fer in de hoek boven de keukendeur in. Wonder 
boven wonder hadden ze alle drie geen schram-
metje, terwijl later een granaatscherf uit een kook-
pan die op het fornuis stond werd gevist. Ook 
hadden Frits en pap een keer geluk toen ze op het 
veld aan het aardappelen rooien waren. Hun be-
zigheden waren zeer waarschijnlijk gezien door de 
tommy’s die een regen van granaten op het veld 
lieten neerkomen. Dat was ook een manier van 
aardappelrooien, maar dat zal zo wel niet bedoeld 
zijn geweest. Pap en Frits zijn daarop bijna op hun 
buik naar de boerderij toe gekropen. Bij elke be-
schieting van de tommy’s werd onze Lieve Heer 
van het kruis afgebeden. De dagen werden trou-
wens voor een flink gedeelte door de kelderbewo-
ners gevuld met bidden. Terwijl de verzorgers als 
het rustig is boven bezig zijn met de bereiding van 
ons dagelijks eten. Zo wordt er zelf brood gebak-
ken van granen die de boer in voorraad heeft. De 
granen worden in een koffiemolen tot meel verma-
len. Ook wordt er gerst gebrand en daarvan word 
dan koffie gezet. Van zure melk werd boter ge-
karnd. Dit waren technieken die de mensen zich 

in de vijf voorgaande jaren van de bezetting eigen 
hadden gemaakt. Dit door de grote schaarste van 
heel veel levensmiddelen. 

16.

“Unnen toegenèèjde“, unne knieperd”- een over-
dreven zuinig manspersoon. “’n Kniep”. Gezegd 
van een dito vrouwspersoon.
Misschien wel van toepassing op Mevrouw Eliza-
beth van den Biggelaar (meisjesnaam), destijds 
wonend aan de Provinciale weg te Groeningen, te-
genover Vrouwke Arts, caféhoudster/kruidenier-
ster. Betje van den Biggelaar was  een spichtig 
vrouwke met grijs opgestoken haar en een loszit-
tend kunstgebit. Zij was afkomstig van een boe-
rendorp in de Meierij en dat kon je goed aan haar 
spraak horen. Zij was getrouwd met Groeninge-
naar Marinus Jansen. Die overleed vrij jong en Be-
tje bleef achter met hun beider enige zoon, ge-
naamd Willy. Maar in Groeningen noemden ze hem 
altijd Wielie van Bet. Willy Jansen kende men niet. 
Betje was zo zuinig dat de mensen uit Groeningen 
haar de bijnaam Betje Zeik hadden toebedeeld. 
Maar van die zuinigheid was weinig te merken als 
zij Heeroom op bezoek kreeg. Heeroom was een 
neef van haar die een gewichtige functie bekleed-
de in het Bisdom Den Bosch. Het gebeurde niet 
al te vaak dat hij Groeningen aandeed en de keren 
dat hij zijn komst naar Groeningen meldde moest 
dan ook  onder de aandacht gebracht worden van 
half Groeningen. Met veel trots en nog meer con-
sumptie (vanwege dat gebit) vertelde zij over Heer-
oom en over alles wat hij tot stand bracht. Eenmaal 
zijn opwachting bij zijn nicht gemaakt, ontbrak het 
hem aan niets. Hoezo, Betje Zeik?
Betje bleef niet haar verdere leven weduwe. Zij 
hertrouwde met Michel Nelissen, een vriendelij-
ke Limburger met een zangerig stemgeluid. Michel 
klooide wat aan op de krimpende boerderij en ver-
richtte ook kosterswerkzaamheden voor de kapel 
te Groeningen.
Dat deed vrome Betje goed. Als familielid van 
Heeroom had zij nu ook een echtgenoot in de reli-
gieuze sector. 
Maar aan Betje zat ook nog een andere kant. Aan 
de hand daarvan had ons moeder haar nog een 
bijnaam gegeven. Bet Kwaak.
Bet stond er namelijk ook om bekend dat zij graag 
nieuwtjes over dorpsgenoten verzamelde en deze 
met veel gedrevenheid verder verspreidde. Zij test-
te deze berichten niet altijd op waarheid. Dat was 
van ondergeschikt belang.
Niet voor ons moeder. Die hield haar een keer mid-
den in de Maasstraat tegen en “wisselde haar”, op 
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een niet mis te verstane wijze, “de gros”. Betje had 
namelijk een verhaaltje over ons de wereld in ge-
slingerd wat kant noch wal raakte. En dat was ons 
moeder ter ore gekomen. Dat moest je haar niet 
flikken.
“Ik hêb ’t hûr ’s goed iengepèperd”, zei ze later te-
gen ons vader. “En as ze dûr kwaod ôvver is en 
wêgblieft van ’t pakhuus, mot ze mar nor de meu-
le van Verhofstad gaon. Dor is ‘t ’n par cent goeie-
kopper en dè kumt hûr goed uut!”.
Maar met die kwaadheid viel het uiteindelijk wel 
mee.
Betje bleef klant aan het pakhuis.

Nelson.

Pulschuve met de carnaval

Dinsdag met de carnaval is er weer volop met 
de bierpullen geschoven bij Concordia. 13 teams 
streden tegen elkaar wie de meeste punten bij el-
kaar kon schuiven. Om klokslag 3 uur schoof Prins 
Paul de eerste pullen over de baan. Daarna volgde 
de rest. Na de eerste ronde had Patricia Naus het 
voor elkaar gekregen om 3x de 100 te schuiven, 
de maximale score. Na de zeer spannende kwart 
en halve finales, kwam de finale. Waar de Hippe 
kippen (vier jonge dames) te sterk waren voor de 
Kiepraam en er met de winst vandoor gingen. 

Het team bestond uit Kim Gooren, Margot Heu-
ven, Noa Janssen en Janneke van Daal. Dames 
van harte gefeliciteerd met de wisselbeker en de 
nodige consumptiebonnen die gesponsord zijn 
door Jan Nillesen. En tot volgend jaar.

Het pulschuif team Lisa, Frank en Henk. 

De Hippe Kippen bedanken de organisatie van 
't Pulschuuve voor een onvergetelijke mid-
dag."
Janneke, Kim, Margot en Noa

Alzheimer Café afdeling  
Land van Cuijk & Gennep

Op maandag 16 maart a.s.
Aanvang: 19.30 tot 21.30 uur  
(zaal open vanaf 19.00 uur)

Attentie: voor één keer is het café niet in  
MFC Oelbroeck maar: 
Zorgcentrum Op ‘t Hoogveld, Paulusstraat 1,  
Sint Anthonis 

Thema: het ‘niet pluis gevoel’ 

In de fase voor de diagnose maken mensen zich 
vaak veel zorgen. 
Ze merken dat ze dingen vergeten. Of een partner 
of familielid ziet dat hun gedrag verandert. In  deze 
periode speelt vooral het ‘niet pluis gevoel’: er 
klopt iets niet maar ze kunnen of willen daar nog 
niet de vinger op leggen. En dan?
Een verpleeghuisarts gaat hierover met u in 
 gesprek.

U bent van harte uitgenodigd voor deze avond! 

Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met 
dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, 
hulpverleners en andere belangstellenden. 
Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. 
Er staat een groene bus waarin u een vrijwillige bij-
drage kunt doen. 
 
Initiatief: Alzheimer Nederland,  

afd. Land van Cuijk & Gennep  
i.s.m. Pantein. 
Info: https://www.alzheimer- 
nederland.nl/regios/land-van 
-cuijk-en-gennep
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Cursus ‘Omgaan met dementie’

Dementie treft niet alleen degenen die er zelf aan 
lijden, maar ook de mensen in hun naaste omge-
ving. Zorgen geeft voldoening, maar het betekent 
vaak ook een belasting. Hoe gaan mantelzorgers 
om met lastige situaties? Doen zij het wel goed? 
Krijgen zij steun vanuit hun omgeving? De zorg 
voor iemand met dementie is niet altijd gemakke-
lijk en het kan verdriet, boosheid, eenzaamheid, 
onzekerheid en machteloosheid oproepen.

Indigo Brabant en het Dementie Keten Team Noor-
delijke Maasvallei starten daarom op dinsdag 21 
april a.s. met de cursus 'omgaan met dementie' 
voor naasten van mensen met dementie. Tijdens 
de cursus wordt informatie gegeven over dementie 
en leren deelnemers vaardigheden om beter om te 
gaan met de problemen die zij ervaren in het leven 
van alledag. Ook kunnen zij ervaringen met andere 
mantelzorgers uitwisselen.
Thema’s die tijdens de cursus aan bod komen zijn:

• Wat is dementie?
• Omgaan met mensen met dementie.
• Omgaan met probleemgedrag.
• Hoe zorg ik dat ik het volhoud?
• Ondersteuningsmogelijkheden.
• Als er meer zorg nodig is.

“Ik heb in de cursus praktische handvaten gekre-
gen hoe om te gaan met mijn partner met demen-
tie en kon mijn ervaringen delen met lotgenoten. Ik 
zit nu beter in mijn vel en ben meer ontspannen". 
Ervaring van een deelnemer uit Cuijk. 

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van 2 uur 
en een terugkombijeenkomst. Op dinsdagmiddag 
7 april 2020 vinden kennismakingsgesprekken 
met de begeleiders plaats. De cursus wordt gege-
ven door twee ervaren cursusleiders.

De cursus zal plaatsvinden op de dinsdagochtend 
van 10.00 - 12.00 uur bij in de bibliotheek in Box-
meer, gevestigd in cultuurcentrum De Weijers, De 
Raetsingel 1 te Boxmeer. 

Data: 21 en 28 april, 12, 19 en 26 mei  
en 2 juni 2020.

Deelname is kosteloos.

Voor aanmeldingen of vragen kunt u contact  
opnemen met Marije Hartog, secretariaat  

Dementie Keten Team Noordelijke Maasvallei, via 
telefoonnummer 0485 - 84 72 50 
of per mail met info@ggzlvc.nl.

Fietsfeest 2020 in Land van Cuijk

Van zaterdag 18 tot en met maandag 20 juli pre-
senteert het Land van Cuijk zich drie dagen lang 
als dé fietsregio van Nederland.
Een groot aantal fietsactiviteiten, die in dat week-
einde worden gehouden, zijn gebundeld onder de 
noemer ‘FietsFeest 2020’. Het evenement is een 
gezamenlijk initiatief van de toeristische platforms 
in de vijf gemeenten, het Regionaal Bureau voor 
Toerisme Land van Cuijk en de organisatoren van 
de activiteiten.
Tijdens het Fietsfeest 2020 vinden onder meer de 
volgende activiteiten plaats:

◊ op zondag wordt de wielertoertocht Rondje33 
verreden. De deelnemers doen op hun 133 ki-
lometer lange tocht alle kernen in het Land 
van Cuijk aan;

◊ samen met een gids kan op zondag een fiets-
tocht langs de historische bezienswaardighe-
den in de vestingstad Grave worden gemaakt;

◊ op deze dagen kan worden gefietst:
• dóór een museum, met de unieke fietsbrug in 

het Oorlogsmuseum in Overloon,
• langs het water van de Kraaijenbergse Plas-

sen,
• door UNESCO-landschap Maasheggen,
• langs de kunstroute in Mill,
• van het ene naar het andere waterpunt in ge-

meente Sint Anthonis;

◊ liefhebbers kunnen waterfietsen op de Kraaij-
enbergse Plassen of komen luisteren naar de 
verhalen van oud-wielrenners tijdens het Wie-
lercafé op zaterdagavond in De Weijer in Box-
meer;

◊ met de profwielerronde Daags na de Tour 
wordt op maandag het fietsweekeinde in het 
Land van Cuijk afgesloten.

Mogelijk wordt het overkoepelende programma in 
de komende weken nog met twee of drie activitei-
ten uitgebreid. Meer weten? 
Kijk op www.fietsfeest2020.nl

PLUS Kleffenloop 2020

Op zondag 19 april 2020 organiseert A.V. Sporting 
Boxmeer een jubileum editie van de PLUS Kleffen-
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loop. Al voor de 10e keer wordt er over het prach-
tige parcours door de bossen van Overloon ge-
lopen door jong en oud. Onderweg loop je dwars 
door het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum 
langs een tank en onder de Bailey-brug door. Ook 
loop je langs recreatieplas het Schaartven en uiter-
aard door de prachtige Overloonse bossen. Kort-
om: een van de mooiste hardloopwedstrijden in de 
regio.

De starttijden en afstanden die gelopen kun-
nen worden zijn als volgt: Bambinoloop 250 me-
ter (10:15 uur), Jeugloop 1 kilometer (10:05 uur), 
5 kilometer (10:25 uur), 10- en 15 kilometer (10:00 
uur). Voorinschrijving is online mogelijk tot 18 april 
2020 en is voor iedere afstand goedkoper dan na-
inschrijving. Na-inschrijven is mogelijk tot een half 
uur vóór de start van de wedstrijd. 
De Kleffenloop start bij sporthal De Raaijhal aan 
de Raaijweg 15 in Overloon. Er is voldoende 
kleed- en doucheruimte aanwezig. Voor alle jeugd 
deelnemers is er na afloop een leuke herinnering 
en voor de podiumplaatsen een mooie beker. 
Voor meer informatie bezoek: 

www.avsportingboxmeer.nl
of www.facebook.com/avsportingboxmeer. 
Of neem contact op met Willem Schimmel,
e-mail: 
wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl.

14 en 15 maart

Ziezo, alle foto’s zijn uitgezocht en zijn klaar om 
afgedrukt te worden. Het budget van De Oude 
Schoenendoos is niet zo groot dus we moeten 
zien dat we de kosten in de hand houden.
De Plus bracht uitkomst. Het oude kopieer-
apparaat voldeed niet meer en een nieuw appa-
raat staat in de winkel. Het lijkt meer op een kast, 
de afmeting is behoorlijk. Je kunt er van alles mee: 
afdrukken in A4 of A3, in kleur of zwart wit en wie 
weet wat nog meer. 
De snelheid is geweldig. Tegen een vriendenprijs-
je mochten wij het proberen. In een vloek en een 
zucht was de klus geklaard. Het resultaat was pri-
ma. U kunt het bewonderen tijdens de tentoon-
stelling. De posters die we hier en daar neerge-
hangen hebben komen uit hetzelfde apparaat 
maar dan op A3 formaat. Ze mogen er zijn.

De harmonie is druk aan het repeteren. Het wordt 
een mooi concert met ook oudere melodieën die 
iedereen mee kan neuriën of zingen. Het program-
ma is bij ons op dit moment nog niet bekend. We 
laten ons verrassen. 
De volksdansgroep oefent zich blauwe tenen om 
netjes in de maat te blijven. Het duurt niet meer zo 
lang voor het 14 maart is.
De kinderen van groep 7/8 zijn bezig hun mooi-
ste foto uit te zoeken waarop u als bezoe-
ker op  zaterdag kunt stemmen tot 17.00 uur. De 
 burgemeester zal de prijzen bekend maken om 
17.30 uur. 
Wij doen ons best om een mooie tentoonstelling 
neer te zetten.

Vivara Natuurbelevingscentrum 
aanwinst voor Venrays  
winkelcentrum

Het centrum van Venray is sinds kort een bijzon-
dere winkel rijker. Aan de Grotestraat 93 opende 
onlangs het Vivara Natuurbelevingscentrum haar 
deuren. In deze flagshipstore van Vivara Natuurbe-
schermingsproducten komt alles waar het bedrijf 
voor staat samen. Op ruim 1000 vierkante meter 
winkeloppervlakte kunnen mensen niet alleen te-
recht voor informatie over het diervriendelijk inrich-
ten van hun tuin, maar presenteren ook groene en 
lokale samenwerkingspartners van Vivara zich. Op 
13 maart aanstaande wordt het Natuurbelevings-
centrum in het bijzijn van de burgemeester van 
Venray Luc Winants officieel geopend.
 
Natuurbeleving in een winkelstraat, kan dat? Ja, 
het past zelfs helemaal in het huidige tijdsbeeld 
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waarin we er allemaal steeds bewuster van wor-
den dat de natuur een groot goed is waar we zui-
nig op moeten zijn. Het beschermen van die na-
tuur en het bevorderen van de biodiversiteit begint 
al in je eigen directe omgeving. Met de producten 
van Vivara - zoals nestkasten, voedersystemen en 
voer voor vogels, eekhoorns en egels, planten, in-
sectenhotels en verrekijkers - kunnen mensen een 
steentje bijdragen aan het behoud van de natuur 
en de dieren in hun eigen achtertuin of op hun bal-
kon.

Terug op het oude nest

Ondernemer Jan Thomassen begon 25 jaar gele-
den op de zolder van hetzelfde pand - dat al 120 
jaar in familiebezit is - met de verkoop van nest-
kasten. Dit was het prille begin van het bedrijf dat 
er nu staat. Het huidige Vivara, met het hoofdkan-
toor in Vierlingsbeek, ontwikkelt, produceert en 
verkoopt natuurbeschermingsproducten in tien 
verschillende landen, zowel via eigen- en partner-
webshops als via tuincentra en dierenspeciaalza-
ken. In al deze landen werkt Vivara nauw samen 
met de grote natuurbeschermingsorganisaties, in 
Nederland onder andere de Vogelbescherming, 
Natuurmonumenten, IVN en De Vlinderstichting. 
Het merendeel van deze organisaties is ook met 
een informatiestand vertegenwoordigd op de bo-
venverdieping van het nieuwe Natuurbelevings-
centrum, evenals lokale bedrijven en de gemeen-
te Venray die duurzaamheid hoog in het vaandel 
hebben staan. 

De benedenverdieping van het pand is gereser-
veerd voor Vivara Pro. Vivara Pro levert professio-
nele natuurbeschermingsproducten aan de zakelij-
ke markt, zoals nestkasten en inbouwstenen voor 
mussen, gierzwaluwen, steenuilen en vleermuizen. 
Tot haar klantenkring mag Vivara Pro onder andere 
toonaangevende bouwbedrijven, woningcorpora-
ties, projectontwikkelaars en gemeenten rekenen.

Het Natuurbelevingscentrum is dus veel meer dan 
een winkel. Zo is er een groen informatiepunt met 
wandel -en fietsroutes in de omgeving, kunnen 
er schoolklassen worden ontvangen en rondge-
leid, worden er evenementen en lezingen georga-
niseerd en is er zelfs een bioscoop waar educa-

tieve natuurfilms en bedrijfspresentaties worden 
vertoond.

Feestelijke klantendagen 

Om de opening van het Vivara Natuurbelevings-
dagen te vieren zijn er op 19, 20 en 21 maart fees-
telijke klantendagen. Tijdens al deze dagen geldt 
een korting van 15% op het gehele winkelassorti-
ment, met uitzondering van lopende aanbiedingen. 
Tevens zijn er gedurende deze dagen diverse ac-
tiviteiten voor jong en oud waaraan ook de groe-
ne partners van Vivara hun medewerking verlenen. 
Zo kunnen er op zaterdag braakballen worden ge-
pluisd met IVN, geven tuinvogelconsulenten van 
Vogelbescherming Nederland elke dag advies over 
het vogelvriendelijk inrichten van de tuin en maakt 
bioloog en vogel- en natuurschilder Elwin van der 
Kolk ter plekke de mooiste illustraties. De kleinste 
gasten kunnen zich laten schminken als hun favo-
riete tuindier en er is – zolang de voorraad strekt - 
voor ieder klant een leuk presentje.

Het Vivara Natuurbelevingscentrum is elke 
 donderdag en vrijdag geopend van 10.00 tot  
18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Elke laatste zondag van de maand is koopzondag 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Voorjaar

Hebben jullie het al gezien?
 Alles staat in bloei. Je  
kunt het niet bedenken of  
er hangt een bloemetje aan.  
De magnolia’s overal in de tuinen.  
Het is een prachtig gezicht. Ik geniet  
met volle teugen vooral met dit mooie weer. De 
tulpenboom, mijn favoriet, bloeit alsof er niets an-
ders bestaat en dat doet het op dit moment ook 
niet. Ik fiets graag een rondje en waar ik ook kijk, 
ik zie mijn lievelingsbloem. Laag bij de grond of 
hoog in de lucht, het is geweldig. De zon schijnt 
volop en strijkt met zijn stralen over de bomen. Nu 
komen er prille blaadjes aan wat het geheel nog 
indrukwekkender maakt. Ik stap af bij de kerk en 
kijk omhoog nee, niet naar het kruis, maar naar de 
prachtige magnoliaboom die daar in volle glorie 
staat te stralen. Het is misschien een raar gezicht 
als ik op de kerk trap ga zitten en genieten van wat 
er zich voor mijn ogen afspeelt. Ik deed het toch

en het kon mij niks schelen of 
  er iemand raar van op keek.  
  Ik genoot van het kleine  
 windje dat door de boom heen 
wandelde en zag de bloemen 
naar mij wuiven. Zachtjes ging  
    ik mee in de beweging en  
   wiegde heen en weer. Wat  
  een geluk dat ik zo op de 
kerktrap mocht zitten en dit 
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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 
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 Guin-
ness in de ene en een glas Murphy’s in de ande-
re hand. En dit allemaal om de sterfdag van de 
heilige  Paddy te herdenken. Rare jongens, die Ie-
ren. Maar o zo gezellig! En het wordt alleen maar 
plezanter door de muziek van Good  Company. 
Lekkere Ierse folk gemaakt door vijf muzikan-
ten 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 en-
thousiasme en plezier een óverheerlijke ’stew’ van 

Nieuwe tandarts in Overloon en 
Vierlingsbeek

Mijn naam is Matthijs Admiraal, in 2011 afgestu-
deerd als tandarts in Nijmegen. Graag ben ik u van 
dienst met de zorg voor uw gebit.
Omdat mijn vak niet stil staat houd ik mijn kennis 
en kunde graag op pijl met bij- en nascholing.
Samen brengen we eventuele problemen en wen-
sen in kaart en maken we een planning.
Goede zorg, heldere communicatie en een ont-
spannen sfeer staan centraal.
Ziet u op tegen de behandeling? Ook angstige pa-
tiënten krijgen alle nodige begeleiding.
Tot ziens in de praktijk!

meemaken. 

Ook in de Grotestraat staan diverse magnolia’s. Ik 
fiets langzaam om het mooie beeld in mij op te ne-
men. Vlak bij huis wordt ik begroet van twee kan-
ten van de straat door mijn lievelingen. De don-
kere kleuren bloeien iets later. Zij staan volop in 
de knop, klaar om de zon te begroeten. Stiekem 
hoop ik dat het een ietsje minder warm wordt dan 
bloeien ze langer. In onze tuin staat een jonkie. Hij 
moet nog groeien en staat in de knop. Er zijn  nog 
niet zoveel bloemen, ieder jaar een paar meer. Ie-
dere dag loop ik er even heen en bewonder zijn 
pracht. Over een paar dagen gaan ze hun blaad-
jes afstoten en komt er op het gazon een kleed in 
roze. Ook daar genieten we van. Het duurt niet zo 
lang die uitbundige bloei. We weten toch dat lek-
ker maar een vinger lang is?

L.K.

Matthijs Admiraal is de opvolger van tandarts  
Jameel en hij neemt een gedeelte van het werk 
van tandarts Tan over.
Hij is aanwezig op dinsdag in Vierlingsbeek en op 
woensdag en vrijdag in Overloon.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? 
T. 0478-450505 De Tandarts in Overloon
E. praktijk@detandartsinoverloon.nl
T. 0478-631374 Tandartspraktijk Vierlingsbeek
E. praktijk@tandartsvierlingsbeek.nl
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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

vrijdag 20 maart > open  podium 
> TALENTENTUIN: MEREL EN 
LUUK + THE LOST PROJECT + 
DOUBLE DICES
Dat het in de regio barst van het kunstzinnig ta-
lent staat als een paal boven water. Alle reden 
voor Gryphus om dit talent op het gebied van mu-
ziek, dans, comedy, film, kleinkunst, literatuur, the-
ater of welke kunstvorm dan ook, een podium te 
bieden zich te presenteren. Een open podium om 
precies te zijn: de Talententuin. De elfde editie in-
middels met deze keer in de hoofdrollen: Merel en 
Luuk, The Lost Project en Double Dices. 

Merel Klaassen is een geboren en getogen singer-
songwriter. Sinds kort wordt de  Vierlingsbeekse 
begeleid door gitarist Luuk Dijsselbloem, bekend 
van onder andere Ode To The Cranberries. Een 
nieuwe, mooie samenwerking is geboren:  Merel 
en Luuk. The Lost Project is een Noord- Limburgse 
coverband die bestaat uit vijf jonge gasten vol 
passie voor muziek. Het repertoire van de band 
is zeer divers en varieert van tracks van beken-
de acts als Foo Fighters en Kings Of Leon tot werk 
van iets minder bekende acts als Biffy  Clyro en 
Frank Turner. Double Dices is een enthousiaste 
Limburgse zevenkoppige countryband die goed in 
het oor liggende covers speelt, variërend van old 
school country & western, blues, dansbare ever-
greens tot swingende rock & roll. The Mavericks, 
Billy Ray Cyrus, Carlene Carter, Eric Clapton, 
The Eagles, Dire Straits, Linda Rondstadt, Eddy 
 Rabbit… ze komen allemaal voorbij. Voor elk wat 
wils. Zonder twijfel wordt dit een prachtavond vol 
bijzondere talenten.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
 entree: gratis

vrijdag 27 maart > ROB 
 SCHEEPERS > GULZIG (try-out)
Na zijn cabaretdebuut in 2014 gebeurde er veel. 
Tournees verkochten uit, radio- en televisieop-
tredens volgden en zijn eerste landelijke tour-
nee sloot hij af in een vol DeLaMar Theater in 
 Amsterdam. En nu, na zijn jongste oudejaarscon-
ference Scheepers Checkt Uit, is het tijd voor zijn 
derde avondvullende voorstelling. 
Geen hoofdzonde is Rob vreemd. Rob is gulzig. 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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

 
 

 

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

Want waarom tevreden zijn? Hij wil meer likes, 
meer quality time, meer optredens, meer borrel-
nootjes, meer schermtijd, meer borsthaar, meer 
bezoekers en meer geld. Gewoon meer, meer, 
meer… van alles! Waarom? Om indruk te maken. 
Op iedereen die hij kent. En niet kent. Maar wie 
wil dat nou niet? Rob doet er in ieder geval vrolijk 
aan mee en vindt het heerlijk. Dus kun je nog meer 
grappen verwachten. En meer verhalen. En meer 
lachen. Meer van alles! 
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur 
> uitverkocht > win gratis kaarten bij PLUS 
 Verbeeten

GRYPHUS FORMULE 1 POOL
In het weekend van 13, 14 en15 maart gaat het 
dan eindelijk weer beginnen: het nieuwe Formu-
le 1-seizoen. Dan mogen alle bolides hun stal 
weer uit en lekker rond gaan grazen op het circuit 
Down Under. Welk team heeft z’n zaakjes het best 
voor elkaar? Kan Ferrari of Red Bull het machtige 
team van Mercedes peentjes laten zweten? En zal 
het onze nationale trots Max Verstappen weder-
om lukken om potten te breken, een greep te doen 
naar de titel en onze harten (nog) sneller te laten 
kloppen? Denk jij antwoord te hebben op al deze 
vragen, doe dan mee met de prestigieuze Gryphus 
Formule 1 Pool! Aanmelden of informatie inwinnen 
kan bij onze bookie van dienst André Rouwens 
(drezen@kpnmail.nl of 06-16716291). Uiterlijke in-
schrijfdatum is vrijdag 13 maart.

Natuurlijk worden ook dit jaar weer alle races (on-
der voorbehoud) uitgezonden op super groot 
beeldscherm (4x3m) in Gryphus. Geniet samen 
met andere Formule 1 fans van alle inhaalacties, 
crashes, schuivers, spins, salto’s, donuts en al wat 
die mannen nog meer met hun bakkie kunnen. En 
als je meedoet met onze pool wordt al dit plezier 
nog eens verveelvoudigd!

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

SLENDER YOU
BEWEGINGSBANKEN

Resultaat zonder inspanning
Geschikt voor jong en oud

Wilt u een gratis proefles of meer 
informatie?

Naturopati Natuurgeneeskundig 
Centrum

Grotestraat 111
5821 AD Vierlingsbeek

Tel: 0478-201366 / 06-46166772 
www.naturopati.nl
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Warme Bakker Degen
Reclame 16 t/m 21 maart
  Mangovlaai € 11,20 
  Vezelbrood € 2,55 
  Pistoletje € 0,30

Reclame 23 t/m 28 maart
  Bienestich € 11,20
	  Spelt licht meergranen € 1,80
  4 Lentebolletjes + 1 gratis 

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

























26

24

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

 

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

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

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.
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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

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

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

Ontmoet
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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/    

  
  

   
   
 

  
  

  

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

 

 

Diverse verven en texen: 

 Gratis kleuradvies 
 Verf direct op de juiste kleur te 

mengen  
 Groot assortiment tapes, 

kwasten, rollers etc. 
 
 

 
 

 


