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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag 

11 maart 2014, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

29e jaargang no. 5               5 maart 2014

Bèkse PubQuiz 2014: Doe ook mee!

Misschien heb je er vorig jaar al wel iets over meegekregen. Of heb je zelfs al één of 
meerdere keren meegedaan. In dat geval willen wij je graag uitnodigen om dit seizoen 
ook weer mee te doen. Als je ons nog niet kent, dan stellen we ons graag even voor!

Wij zijn de Bèkse PubQuiz, of in ieder geval de or-
ganisatie daarvan. Net als in 2013 zullen we ook 
dit jaar weer vijf keer te gast zijn in de evenzove-
le cafés die ons dorp rijk is. In 8 verschillende ron-
des van 8 vragen – over bijvoorbeeld actualiteiten, 
sport, entertainment, aardrijkskunde en geschie-
denis – wordt door teams van maximaal 6 perso-
nen om de twee maanden gestreden om de dag-
winst. Tevens gaat het tijdens elke PubQuiz om 
punten voor het seizoensklassement; de over het 
gehele seizoen best scorende teams vallen uitein-
delijk ook in de prijzen. Daarnaast zijn er tijdens 
elke PubQuiz nog bonusvragen waarmee extra 
prijzen kunnen worden gewonnen door de teams 
die die avond niet bij de eerste drie zijn geëindigd. 
Kortom: de kans om in de prijzen te vallen is gro-
ter dan om met lege handen naar huis te gaan!

Maar behalve om “de knikkers” gaat 
het natuurlijk ook gewoon om het 
spel. Of beter gezegd, om de gezel-
ligheid van een avondje quizzen met 
vrienden en familie. Want wat is er nu 
leuker dan een avondje met z’n allen 
die hersens laten kraken op allerlei 
afwisselende vragen, onder het genot 
van een drankje en misschien ook 
wel een hapje? Wij kunnen zo een-
twee-drie in ieder geval weinig leu-
kers bedenken!

Door bovenstaande zin gekregen 
om (weer) mee te doen aan de Bèk-
se PubQuiz? Dan kunnen wij je alvast 
onze planning voor dit seizoen pre-
senteren:

Vrijdag 28 maart: Concordia
Vrijdag 23 mei: Gryphus
Vrijdag 11 juli: De Vier Linden

Vrijdag 26 september:  Café ’t Hoekje
Vrijdag 28 november: Café De Wildeman

Inschrijving start alle Quiz-avonden om 20:00 uur, 
om 20:30 uur gaan we vervolgens van start. Van 
tevoren aanmelden is niet nodig, deelname be-
draagt € 2,- per speler. Meer informatie en hints 
(we geven er een paar in de week voorafgaand 
aan elke Quiz-avond) kun je vinden op onze Face-
book-pagina. Ook wordt daar elke Quiz natuurlijk 
van tevoren nogmaals aangekondigd, en vind je 
er na de Quiz-avond de uitslagen en standen. Wij 
hebben er dit seizoen weer enorm veel zin in en 
hopen ook jou als deelnemer te mogen begroeten!

Organisatie Bèkse PubQuiz (Jorrit Eggenhuizen, 
Rob van Bussel, Sander Eggenhuizen, Tim Peters)

"De Dwarsdrievers, afgelopen jaar winnaar van het eerste seizoen 
van de Bèkse PubQuiz" 
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Van de redactie:

●	 Carnaval zit er weer op, terug naar het 
 alledaagse. Kei, kei, kei, kei jammer, 't was  
 wer een kei moi feestje!
 Ook in Venray was het carnaval... deze 
 uitgave van Globaal kwam uit met 1 dag  
 vertraging.
●	 Op 19 maart mogen we gaan stemmen,  
 bent U er al uit? We hopen dat ook Globaal  
 U hierbij kan/heeft kunnen helpen.
●	 Daags na de verkiezingen begint de lente,  
 we hebben van dat lenteweer al   
 voorproefjes gehad. De natuur is in buiten-  
 én binnenland van slag.
●	 Ton (Cuijpers) is aan een nieuwe uitdaging 
 begonnen, mooi toch als je jezelf zo kunt  
 opwerken,deze kans krijgt én met beide  
 voeten op de  grond blijft! Ton van harte  
	 proficiat	en	veel	succes	én	werkplezier	in	je		
 nieuwe baan! Hay (Gielen) gaat Ton 
 opvolgen, van harte welkom in  ons 
 brabantse Bék! Als Limburger terechtkomen  
	 in	een	fijn	team,	bij	een	goede	werkgever	én		
 in een gezellig, actief én sportief dorp! 
 Succes!

EVENEMENTEN:
2014:
8 apr VOVG: Thermaalbad Arcen
10 apr VOVG: Museum de Loch
12 apr  Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Groepstraining Bekse Bruggenloop   
  9.00 uur bij Bibliobeek
13 apr Gryphus: concert; OP UT TUFFELKE;   
  zaal open: 15:30 uur
16 apr  Gêf ’t dûr: Beek Creatief: workshop   
  “Beek houwt in hout”; 
  aanvang 19:30 uur
17 apr Vondel: Bloemenactie
19 apr Zonnebloem: 40 jarig bestaan 
  Zonnebloem
24 apr VOVG: Rayonreis
26 apr Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel; 
  Aanvang 19.00 uur
3 mei Harmonie de Herleving: 
  The Voice van ’t Vrijthof in Concordia
7 mei KBO: Busdagtocht

8 mei VOVG: Fietsen over het spoor
10 mei Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Groepstraining Bekse Bruggenloop 
  9.00 uur bij Bibliobeek
11 mei Koningskerkje: Koningsloper
15 mei KBO: Fietsdag KBO’s gemeente 
  Boxmeer
20-23 mei JOC: PLUS Wandel4daagse i.s.m. JOC
23 mei VOVG: Wandelvierdaagse Plus
23 mei MVC ’64: Kennisquiz
23 mei Bèkse PubQuiz 2 (Gryphus)
24 mei MVC ’64: Buitentoernooi
29 mei /  Feestweekend Volharding t.g.v.                             
1  juni 100-jarig bestaan voetbalclub
1 juni Smartlappenkoor "Van Heure Zinge ":  
  groots smartlappen en joekskappellen-
  dag op diverse lokaties in Vierlingsbeek;  
  van 11.30 uur tot 18.00 uur. Daarna tot  
  21.00 uur feestavond met live muziek!
7 juni Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Groepstraining Bekse Bruggenloop 
  9.00 uur bij Bibliobeek
8 juni St. Antonius- St. Nicolaasgilde 
  Groeningen: Koningschieten
9 juni St. Antonius- St. Nicolaasgilde 
  Groeningen: Koninginnebal
11 juni VOVG: Linedance workshop
19 juni KBO: Fietsdag
21 juni Zanggroep Evergreen: Muziek 
  op de Maas
22 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2014
27 juni VOVG: Fietstocht
1 juli Harmonie de Herleving: 
  Zomeravondconcert
5 juli Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel; 
  Aanvang 19.00 uur
11 juli Bèkse PubQuiz 3 (De Vier Linden)
12 aug KBO: Kermismatinee in ’t Joffershof
14-17 aug Kinder Vakantie Week: Locatie   
  Maashees
21 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
24 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: Bekse 
  Bruggeloop
29 aug KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
  Begin sept KBO: Meerdaagse reis
5-8 sept Groeningse Kermis
7 sept Harmonie de Herleving: Jeugddag voor  
  de jeugd van Vierlingsbeek en 
  Groeningen. In verband met 140-jarig   
  jubileum van de harmonie.
9 sept VOVG: Najaarsontmoeting
17 sept VOVG: Excursie naar Kliniek Via Sana
18 sept KBO: Fietsmiddag
26 sept Bèkse PubQuiz 4 (Café 't Hoekje)
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in 
  ’t Joffershof
14 okt VOVG: Rondleiding breifabriek
17 okt KBO: Spellenmiddag in ’t Joffershof
21 okt VOVG: Thermaalbad Arcen
25 okt Bèkse Biercantus 2014
29 okt VOVG: Knutselen met papier
30 okt KBO: Excursie
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1 nov Harmonie de Herleving: Popconcert i.v.m.  
  140-jarig  jubileum van de harmonie.
5 nov VOVG: Rayonavond
18 nov VOVG: Proeverij
20 nov KBO: Herfstwandeling
28 nov Bèkse PubQuiz 5 (Café De Wildeman)
14 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec KBO: Kerstviering in Concordia
17 dec VOVG: Kerstviering

AGENDA:
2014:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
6 mrt KBO: Bedevaart Smakt
8 mrt Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Groepstraining Bekse Bruggenloop 
  9.00 uur bij Bibliobeek
8 mrt VOVG: Brunchbuffet
11 mrt Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 mrt KBO: Jaarvergadering in ’t Joffershof
15 mrt Ezelgasterij Groeningen: 
  Open dag van 14:00 uur tot 18:00 uur

15 mrt Gryphus: Ierse avond: ST. PATRICK'S  
  EVE met live: DADDY-O: 
  zaal open: 21:00 uur
19 mrt Gêf ’t dûr: Beek Creatief: workshop   
  “Beek houwt in hout”; 
  aanvang 19:30 uur
21 mrt Gryphus: cabaret; RONALD SNIJDERS;  
  zaal open: 20:30 uur
26 mrt VOVG: Avondwandeling / speurtocht
28 mrt Bèkse PubQuiz 1 (Concordia)
29 mrt Ophalen oud papier: Evergreen, 
  tel. 06-54661196
  Oud ijzer te laden? Valentinus 
  632426 draaien!
29 mrt Gryphus: CONCERT; BEUKFEEST; 
  zaal open: 20:30 uur
1 apr Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
1t/m 5 apr Collecte Goede Doelen
3 apr KBO: Lente-Natuurwandeling
6 apr Harmonie de Herleving: 
	 	 Koffieconcert	in	Mill

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

Diensten 
en 
Intenties   

maart

8 maart:
Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering

16 maart:
kapel Groeningen: 10.30 uur: Eucharistieviering
Intenties: Overl. fam. Bardoel.

18 maart:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering

23 maart:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: Eucharistieviering
Intenties: Jan Verblakt vanwege verjaardag, Annie 
Peters-v.d. Hoogen namens KBO.

29 maart:
Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering

30 maart:
kerk Vierlingsbeek: 10.30 uur: Eucharistieviering 
met aansluitend Vastenmaaltijd.
Intenties: Chris en Maria Evers-Poels, René Evers, 
Piet Evers en overleden familie.

Intenties
Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt 
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw 
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek. 
Zij is hiervoor bereikbaar op elke maandag van 
10.00 tot 11.30 uur en op donderdag tussen 

18.30 en 19.00 uur. Telefoon: 631222. 
De kosten van e en intentie zijn € 10.00

Overleden:
Piet van de Weegh, 69 jaar.

(zie voor info ook de websites:
www.parochievierlingsbeek.nl 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl) 

UITNODIGING VASTENMAALTIJD
De MOV-werkgroep nodigt u uit om deel te nemen 
aan een vastenmaaltijd.

Zondag 30 maart 2014 Joffershof in Vierlingsbeek

De opbrengst van de vastenmaaltijd gaat dit jaar 
naar een project van Be4All (better education for all, 
zie ook de website!) Stichting Be4all ondersteunt 
kansarme kinderen in Uganda door ervoor te zorgen
dat zij goed onderwijs kunnen krijgen. Hierbij wordt 
de lokale bevolking betrokken en zoveel mogelijk
zelf verantwoordelijk gemaakt. Truus Beckers van 
de stichting zal zowel tijdens de Eucharistieviering 
(AANVANG 10.30 UUR!) als tijdens de vastenmaal-
tijd foto’s en video’s laten zien van hetgeen er intus-
sen gerealiseerd is en informatie geven over de re-
sultaten en de inspanningen die ervoor nodig zijn! 
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VOORLEESUURTJE 
in Bibliobeek

Iedere zaterdagmorgen met steeds een andere 
voorlezer. 
Tijdstip: 10.30 uur tot 11.00 uur voor alle kinderen 
die willen komen luisteren. 
Kosten: € 1,00 (incl. glaasje fris)
Iedereen is van harte welkom.
 
Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen 
kinderen. 
Voor	u	is	er	koffie/thee	met	Bekse	koek	te	koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek 
                                                                                                                 
info@bibliobeek.nl

In een volgend Globaal komen wij er uitgebreider 
nog op terug!

De (sobere) maaltijd die wij serveren bestaat uit 
een typisch Oegandese maaltijd met een voorafje 
en een (uitgebreide) hoofdmaaltijd.

De kosten voor deze maaltijd bedragen € 10,-- per 
persoon, kinderen gratis.

Wij verwachten u dan na de eucharistieviering rond 
de klok van 12.00 uur.

U kunt zich nu reeds aanmelden door onderstaand 
formulier in te vullen en samen met het geld voor 
de maaltijd in een gesloten enveloppe in te leveren 
bij Mevr. Marietje Hubers, Kreupelstraat 9, 
Vierlingsbeek. Aanmelden via email kan ook:
toontinydejong@online.nl/ rabo 13 11 02 818
onder vermelding: movvastenmaaltijd. Mogen we 
(weer) op U rekenen?????

Alvast dank voor uw aandacht en………….uw 
betrokkenheid!

Uiterste aanmelddatum is dinsdag 26 maart 2014
Voor meer informatie: www.vastenaktie.nl

Naam:  ...............................................................................................................................................................................

Adres:  ...............................................................................................................................................................................

Aantal personen:__________volwassenen

  ___________kinderen

✁

Basisschool  Laurentiushof  in 
Vierlingsbeek nodigt ouders uit 

voor de

INSCHRIJVING 
NIEUWE LEERLINGEN

voor het schooljaar 2014/2015

Wie:
kinderen geboren tussen 
1 juni 2010 en 31 mei 2011

Wanneer: 
dinsdag 25 maart  óf 
donderdag 27 maart a.s.
tussen 9.30u en 11.30u

Waar:
in de gemeenschapsruimte
van basisschool Laurentiushof

Is uw kind geboren tussen 1 juni 2010 en 31 mei 
2011 én denkt u erover om uw kind op basis-
school Laurentiushof te plaatsen, dan bent u van 
harte welkom om uw zoon/dochter aan te melden 
als leerling van onze school. 
Op dinsdag 25  óf  donderdag 27 maart kunt u 
tussen 9.30 uur en 11.30 uur, tijdens een ‘open 
lesmorgen’, kennismaken met basisschool 
Laurentiushof. Onder leiding van kinderen uit 
groep 8 kunt u de school bezichtigen en in bedrijf 
zien.
Tevens zult u de schoolgids van onze school uit-
gereikt krijgen. Hierin staat globaal beschreven 
waar basisschool Laurentiushof voor staat. Daar-
bij ontvangt u het inschrijfformulier, welke u ver-
der thuis in mag vullen. Voor tekst en uitleg zal de 
bouwcoördinator van onze school aanwezig zijn. 
Bovendien	is	er	koffie,	thee	en	ranja.
Meer informatie over onze school kunt u vinden op 
de website: www.laurentiushof.nl.

U BENT VAN HARTE WELKOM!!!

Tot ziens,
team en directie basisschool Laurentiushof
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Cheque voor speelgoedbank 
Een prinselijke geste. Die ontving voorzitter El-
len Smits van Stichting Speelgoedbank Toys4U 
van prins Ron van Daal van carnavalsvereniging 
De Keieschieters in Vierlingsbeek. De plaatselij-
ke hoogheid overhandigde haar tijdens de jeugd-
pronkzitting 750 euro, het bedrag dat hij kreeg tij-
dens zijn drukbezochte prinsenreceptie in zalen-
centrum Concordia. 

Stichting Speelgoedbank Toys4U is een stichting 
met als doel het doorgeven van goed en herbruik-
baar speelgoed aan kinderen van ouders die het 
hard nodig hebben, maar het (tijdelijk) niet meer 
kunnen betalen. “Door speelgoed in te zamelen, 
geeft Toys4U alle kinderen van deze ouders de 
kans om onbezorgd te kunnen spelen. Als vader 
van twee kinderen leek me dat een erg mooi van 
oorsprong Vierlingsbeeks initiatief om te onder-
steunen”, aldus prins Ron I.

Op de foto van links naar rechts: 
Prins Ron I overhandigt de cheque aan Ellen 
Smits. Rechts op de foto adjudant Carlo Janssen. 

Uitslag trekking 9 Toto 
CV de Keieschieters:

1e  Pries   € 55,-   Lotnr:    607   Naam: Joosten
2e  Pries   € 33,-   Lotnr: 1199   Naam: Peters
3e  Pries   € 22,-   Lotnr:     63   Naam: Janssen
4e  Pries vrijkaart pronkzitting                    
                           Lotnr: zie trekking 5 
Extra Pries Waardebon t.w.v. € 40,-     
                           Lotnr: 1099 Naam: Roelofs

Uitslag trekking 10 Toto CV de 
Keieschieters:

1e  Pries   € 55,- Lotnr: 72  Naam: Nabuurs
2e  Pries   € 33,-    Lotnr:   661  Naam: Evers

3e  Pries   € 22,-    Lotnr:   540  Naam: De Jong
4e  Pries vrijkaart pronkzitting                    
                           Lotnr: zie trekking 5 
Extra  Pries Waardebon t.w.v. € 40,-      
                         Lotnr: 1  Naam: Koenen



6

Gêf ‘t Dûr 

In de maand maart hebben wij weer leuke activi-
teiten op het programma staan:

Beek Beweegt Samen 
Op 8 maart 2014 gaan we ‘s morgens weer samen 
bewegen. Er is een wandelgroep die een mooie 
wandeling in een stevig tempo maakt op deze 
vroege zaterdagmorgen onder begeleiding van Rik 
Geurts. 
En er is een hardloopgroep die onder begeleiding 
van Niek Aarts, traint als voorbereiding op de 
Bekse Bruggeloop, die op 24 augustus wordt ge-
organiseerd. 
We starten op 8 maart bij Bibliobeek om 9.00u en 
om half 11 staat er voor beide groepen een kop 
koffie	of	thee	klaar.

Beek houwt in hout 
Tijdens twee workshops maak je kennis met hout-
bewerking. Je gaat direct aan de slag met hout 
onder de bezielende leiding van Bèkse houtkun-
stenaar Wim Geurts.  
Voor hout en gereedschap wordt gezorgd. Kom 
je de eerste workshop dan is het aan te raden om 
de tweede workshop ook te komen, zodat je een 
eigen kunstwerk mee naar huis kunt nemen.          
Data: 19 maart en 16 april 2014 19.30u tot 21.30u 
Locatie: Schootsveld 23 te Vierlingsbeek. 
 
Je kunt je opgeven via http://www.bibliobeek.nl/
informatie/gef-t-dûr-voorjaarsprogramma

EHBO-cursus:
Eerste Hulp aan Kinderen

Weet jij wat je moet doen als een baby of 
kindje een ongelukje krijgt of in nood is? 
Nee? 
Volg dan deze EHBO-cursus, 
start woensdag 2 april.
Deze cursus richt zich in het bijzonder 
op (jonge) ouders, opa’s, oma’s, oppas- 
en gastouders.

Info: n.barten@kpnplanet.nl 
of tel. 0485-382595

POTGRONDACTIE 2014
Beste inwoners van Groeningen en Vierlingsbeek,

Ook dit jaar organiseert het St. Anthonius & St. Ni-
colaasgilde uit Groeningen weer de jaarlijkse pot-
grondactie.
In de periode van 8 tot 15 maart zullen de leden 
van het gilde weer bij U aan de deur komen om de 
bestelling van de potgrond op te nemen.
Bent u niet thuis? Geen probleem!
Er zal bij U een briefje worden achtergelaten met 
telefoonnummers waar U de potgrond dan alsnog 
kunt bestellen. 
De	afleverdatum	van	de	potgrond	is	zaterdag	
22 maart.
Wij hopen weer op Uw medewerking te mogen 
rekenen.

Bestuur en leden van het 
St. Anthonius & St. Nicolaasgilde Groeningen.

Jeugdpronkzitting 2014

De jeugdpronkzitting van de Keieschieters was 
op zondag 16 februari in Concordia. Ondanks het 
schaatsen op T.V. en het thuis spelen van Volhar-
ding was de zaal goed bezet.
Nadat Prins Hank, adjudant Loek, met zijn gevolg, 
Prins Ron, prinses Ivon en adjudant Carlo hun 
plaatsen hadden ingenomen, kon de presenta-
tor Moniek (Theunissen) van start gaan. De Bekse 
Klinkertjes openden de jeugdpronkzitting. 
Er streden acht groepen om de prijzen.
Net voor de pauze kwam de Mystery Guest op. Er 
werden vragen gesteld om er achter te komen wie 
deze aap was. De vraag werd gesteld: “Ben je ooit 
prins geweest?” Het antwoord was ja en dit zorg-
de voor de nodige verwarring onder de vragenstel-
lers. Prins Ron wist de Mystery Guest te ontrafe-
len. Het was de uitbater van Concordia, Jan Nilli-
sen. Hij was inderdaad prins geweest: bij de soos.
Tijdens de pauze vond er nog een huldiging 
plaats, voor een lid van de jeugd leiding n.l. Geert 
Evers. Al 11 jaar zet Geert zich met veel enthousi-
asme in voor de jeugd. Hij doet de administratie-
ve zaken en overal waar de Carnavalsvereniging 
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Kamp Vught

Op 13 januari 1943 werd  concentratie kamp Vught in gebruik genomen. Het had een dubbele functie; het 
moest naast het kamp Westerbork, waar te weinig ruimte was, dienen als “doorvoerkamp” voor naar Oost-
Europa te deporteren Nederlandse joden.
Bovendien was het een gevangenis voor Nederlandse niet-joden, die de Duitse politie, zonder  vonnis van 
een rechter,  voor langere tijd gevangen wilde houden. 
Op 29 april 1943 riepen de Duitsers alle Nederlandse oud-militairen op voor dienst in Duitsland.
In heel Nederland braken als gevolg hiervan stakingen uit. In onze omgeving brak spontaan een melkstaking 
uit. De boeren leverde geen melk meer aan de bezetter. De Duitsers arresteerden als represaille de leiders 
van de jonge boeren. Zo ook in de gemeente Vierlingsbeek.

De op de foto staande personen waren voorzitter of secretaris van die organisaties in het Land van Cuijk en 
werden op 4 mei 1943 opgepakt door de bezetter om de boeren te dwingen weer melk te leveren en dus de 
melkstaking te breken.
Zij hebben toen 4 dagen in kamp Vught gevangen gezeten.
Allen werden in het kamp kaalgeschoren (dit is op de foto nog te zien). ontluist en dagen lang vernederd. Ze 
werden pas vrijgelaten, toen de boeren weer melk leverden en ze kwamen te voet naar huis.
De foto is waarschijnlijk genomen bij A. Schraven in Mill, enkele weken nadat zij weer vrijgelaten waren. 
Op de foto staan, uit de vroegere gemeente Vierlingsbeek: 
Achterste rij, vlnr, 1e  van links:    Wim Hendriks  Overloon 
                               3e                     Piet Hendriks,   Groeningen.
Middelste rij±        4e                     Jan Welles        Maashees.
                               5e                     Pierre  Roelofs Maashees  
                               6e                     Piet Welles       Maashees  
                               8e                     Koos van Bree  Vortum Mullem 
                             14e                     Tien van Mil      Overloon
Voorste rij              5e                     Dries van den Bosch  Vortum Mullem

verschijnt maakt hij foto’s. Hij bouwt mee aan de 
bühne en als men hem vraagt, is hij nooit te be-
roerd om te helpen. Helene Vousten van de jeugd-
leiding reikte hem de BCL onderscheiding uit.
Het Koninklijk optreden was een groot succes, 
met de cup song, bij de jeugd zeer bekend. Ter-
wijl de jury zich terugtrok om de punten te tel-
len, zong 112 het lied waarmee ze de liedjesavond 
hebben gewonnen. De spanning steeg, want wie 
zou de 26e jeugd pronkzitting winnen? De jury on-
der voorzitterschap van Toine Voncken werd naar 
boven geroepen met de uitslag. Prins Hank open-

de de enveloppen en maakte de prijswinnaars be-
kend.
Op de eerste plaats:  Mexi Kupkes en winnaar                                    
                      van de wisselbeker   
             2e plaats: De Bekse Girls
             3e plaats:  De moiste van Beek.
De winnaar treed ook op bij de grote pronkzitting.
Wij bedanken een ieder die op welke wijze dan 
ook, meegewerkt heeft aan de 26e jeugdpronkzit-
ting. 

C.V. De Keieschieters. 
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Bedevaart Smakt
De jaarlijkse bedevaart naar Sint Jozef in Smakt is 
op donderdag 6 maart. 
De dienst begint om 14.30 uur. Het kerkkoor uit 
Overloon zal deze dienst opluisteren.
Na de viering kunt u in het Pelgrimshuis op eigen 
kosten	een	kopje	koffie	drinken.	

Jaarvergadering:
Vrijdag 14 maart wordt de jaarvergadering gehou-
den in gemeenschapshuis Joffershof. Tijdens de 
vergadering zullen 6 leden in het zonnetje worden 
gezet vanwege hun 25-jarig en langer lidmaat-
schap van de KBO. Na de vergadering zijn de fo-
to’s van de senioren carnaval te zien op een groot 
scherm. Als afsluiting van de vergadering krijgt u 
enkele broodjes aangeboden. Wij hopen op een 
goede opkomst.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 7 en 21 maart Aanvang: 14.00 uur

Vierlingsbeek/Groeningen

Koningsloper  2014        

Zondag 11 mei is het weer zover!
Dit tweejaarlijks cultureel evenement wordt geor-
ganiseerd door het Koningskerkje, de Harmonie en 
het Groeningskoor.
Er zijn al veel aanmeldingen binnen en de organi-
satie draait op volle toeren.
Wil je nog exposeren, een muzikaal gedeelte ver-
zorgen, of iets anders cultureels ten gehore bren-
gen. Het kan nog allemaal.
Deze keer is er ook een vertelkamer.
Eenieder, jong of oud, die graag een verhaal, ge-
dicht of anekdote vertelt of een boek wil promo-
ten, mag zich ook melden. 

Hans Hendriks  tel. 632125 of 
h.hendriks@roc-nijmegen.nl
Dorrie van de Ven tel. 630830 of 
dorrie_van_de_ven@hotmail.com

De vaste activiteiten van de KBO zijn:
Jeu de Boules op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur 
in het Joffershof                                   Info 631233
Koersballen op woensdagmiddag van 14.00-
16.00 uur in het Joffershof                   Info 631986
Biljarten op maandag- en donderdagmorgen
en dinsdag en vrijdagmiddag  in het Joffershof 
Kienen om de 14 dagen op vrijdagmiddag in het 
Joffershof 14.00 uur                             Info 631986
Bijeenkomst alleengaanden 1e zondag van de 
maand om 14.00 in het Joffershof       Info 632028
Gymmen op vrijdagochtend van 9.15 - 10.15 uur           
en van 10.30 – 11.30 uur   in het Joffershof                                                  
                                                             Info 631232

Staat de collecteweek van: 
“Samen Sterk voor Goede Doelen” 
al op uw kalander van 2014?
De collecte van de 12 deelnemende 
organisaties, zal plaatsvinden op 
dinsdag 1 en donderdag 3 april.

Prins Ron dun Urste, Kei Bedankt!!

Er was eens …………………
In een lieflijk dorpje ergens aan de meanderen-
de oevers van de Maas woonde eens een Konink-
lijke familie met een groot hart. Samen waren ze 
erg gelukkig in hun mooie paleisje te midden van 
hun trouwe en betrokken onderdanen. Ze regeer-
de met zachte doch rechtvaardige hand over hun 
Keieschietersrijk en dat miste zijn uitwerking niet 
want zijn onderdanen waren betrokken, hulpvaar-
dige en sociale mensen die alles voor elkaar over 
hadden. Had er iemand hulp nodig dan ontsloot er 
meteen een netwerk aan vrijwilligers om de hulp-
behoevende bij te staan maar ook als er iets geor-
ganiseerd moest worden dan hoefde men maar te 
vragen en eenieder droeg zijn keitje bij.
Om hun trouwe onderdanen hiervoor te bedan-
ken en ze te laten weten hoe trots de familie op 
hen was, organiseerde ze 1 x per jaar bij het wis-
selen van de seizoenen een groot luidruchtig feest, 
vol met rituelen, dat 4 dagen duurde. Met dit feest 
vierde ze tevens ook het begin van de lente, nieuw 
leven, warmte en licht. De mensen kwamen ver-
momd naar dit feest toe en ze namen allemaal ge-
schenken en giften mee voor het Koninklijke paar. 
Het Koninklijke paar keek elk jaar weer erg uit naar 
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GETUIGEN GEZOCHT
 
Op 3-10-24 febr. tussen 7.30 - 16.00 uur is 
mijn achterband lek gestoken. 
3	en	10	febr.	stond	mijn	fiets	(zwarte	oma	fiets)	
bij het station en op 24 febr. bij Volharding. 
Heeft u iets gezien laat het weten. 
06-13154756

dit mooie feest met al zijn kleurrijke onderdanen. 
Alleen al die giften, dat hoefde voor hen niet. Het 
was voor hen al een groot geschenk dat ze dit 
feest samen mochten vieren. Maar ja, hoe kon-
den ze ervoor zorgen dat ze de bewoners van het 
Keieschietersrijk niet beledigden. Het ging immers 
al jaren op deze manier. Zijne Hoogheid dacht en 
dacht, hij pijnigde zijn hersenen maar hij wist het 
gewoonweg niet. Om zijn zinnen ietwat te verzet-
ten besteeg hij zijn stalen ros en hij besloot om sa-
men met zijn trouwe 4 voeter een ritje te maken 
langs al zijn groene landerijen. Onderweg genoot 
hij van het mooie winterse landschap dat leek stil 
te staan, wachtend tot het weer een teken kreeg 
om te gaan groeien en bloeien. Na een poos te 
hebben genoten van dit klein geluk, werd zijn blik 
in de verte getrokken door een kleurrijk tafereel. 
Hij kwam dichterbij en sprak de vrouw aan die ver-
antwoordelijk was voor dit bonte spektakel en hij 
vroeg haar waar ze mee bezig was. 
De vrouw die vereerd was door zoveel Koninklijke 
aandacht, vertelde over een nabijgelegen konink-
rijk waar vele kindertjes leefden die het een stuk 
minder goed hadden dan de kinderen in het Keie-
schietersrijk. Hier konden de kinderen niet zoals in 
dit Koninkrijk, onbezorgd kind zijn. En ook was het 
voor hen door het ontbreken van speelgoed veel 
moeilijker om te ontdekken waar hun talenten la-
gen, simpelweg omdat ze geen middelen hadden. 
Eens in de zoveel tijd laadde de vrouw haar kleur-
rijke koets vol met spullen die de keienkinderen 
niet meer nodig hadden om ze in het naburig ge-
legen koninkrijk uit te delen.  De man werd zo ge-
raakt door dit verhaal dat hij bij thuiskomst met-
een het hele relaas aan zijn vrouw vertelde. Samen 
besloten ze dat dit de oplossing was.  Ze zouden 
hun giften geven aan de vrouw met die kleurrijke 
koets, en zij op haar beurt zou dit weer doorgeven 
aan al die kindertjes die het verdiende om onbe-
zorgd kind te kunnen zijn. En zo geschiede!

Bovenstaand verhaal is een mooi voorbeeld dat 
Sprookjes toch echt bestaan!!
Daarom  Prins Ron, Prinses Yvon, 
Adjudant Carlo, Saskia 
Carnavalsvereniging de Keieschieters
Kei , Kei, Kei Bedankt!!

Speelgoedbanktoys4U

Zaterdag 8 maart
Internationale Vrouwendag

Brunchbuffet 
Restaurant ’t Genot 
verzorgt voor ons een 
heerlijk brunchbuffet 
inclusief	koffie,	thee	en	
jus d’orange.

Aanvang :  11.00 uur
Einde : 14.00 uur
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Als de zon.

Onze diepste angst,
is niet dat we onmachtig zouden zijn.

Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.

Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af:
Wie ben ik wel om mezelf briljant,

schitterend, begaafd, geweldig te achten.
Maar waarom zou je dat niet zijn.

Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet

door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid,

als de mensen om je heen,
hun zekerheid ontlenen

aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.

We zijn geboren om de glorie Gods,
die in ons is, te openbaren.

Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.

En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander

de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid

anderen bevrijden.

-Nelson Mandela-

(Gedicht uitgesproken bij Nelson Mandela's 
inauguratie tot president van Zuid-Afrika 

in 1994 en aan hem toegeschreven.)

\Boxmeer kiest voor breedband

De gemeenteraad van Boxmeer heeft vorig jaar 
uitgesproken dat de gemeente een actieve rol in-
neemt bij het ontwikkelen van een breedband-net-
werk. Ook heeft de raad besloten dat zij breed-
band als nutsvoorziening beschouwt, dus dat het 
voor iedereen beschikbaar moet kunnen zijn.
Ingezet wordt op een gemeentedekkend, open en 
toekomstvast breedbandnetwerk. Dit moet tegen 
een aantrekkelijk en transparant tarief beschikbaar 

zijn voor de eindgebruikers. Grote voordelen van 
breedbandcommunicatie zijn de snelheid en de 
capaciteit. Via breedband kunnen grote hoeveel-
heden data worden uitgewisseld met
hoge snelheid.
“Een goede breedbandverbinding is noodzakelijk 
om optimaal voorbereid te zijn op de toekomst”, 
aldus wethouder Erik Ronnes. ”In alle sectoren 
neemt de rol van ICT steeds meer toe. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan onder andere de zorg (patiënt-
begeleiding op afstand), onderwijs (digitaal onder-
wijs) en de agrarische sector (mechanisatie)”.
Recentelijk heeft het college van B&W het traject 
opgestart om het raadsbesluit verder uit te wer-
ken. Tot welke vorm van breedband dit gaat leiden 
is nog niet bekend.
Glasvezel wordt veelal toegepast, maar wellicht 
kan een draadloze verbinding de best passende 
toepassing zijn voor de aansluiting bij delen van 
de huishoudens in de gemeente Boxmeer.
Een haalbaarheidsonderzoek medio dit jaar moet 
uitwijzen op welke manier een breedband-netwerk 
in de gemeente Boxmeer gerealiseerd kan wor-
den. Hierna kan een concreet aanbod aan de bur-
gers gedaan kan worden. Op basis van dit aanbod 
kunnen burgers besluiten om over te stappen op 
breedband. Bij voldoende animo wordt daadwer-
kelijk overgegaan tot aanleg.
De aanleg van breedband in Boxmeer maakt on-
derdeel uit van het project breedbandnetwerk 
Land van Cuijk. Dit project volgt uit de Strategi-
sche Visie Land van Cuijk. In deze visie is de aan-
leg van breedband één van de speerpunten. Bin-
nen de gemeenten van het Land van Cuijk is een 
project opgestart waarbij verschillende trajecten 
doorlopen worden. In de gemeenten Cuijk, Grave 
en Mill wordt in twee stappen naar de uitrol toege-
werkt. De gemeenteraden en/of commissies daar-
van worden door middel van presentaties regulier 
op de hoogte gehouden van de voortgang.
Ze voeren ook een haalbaarheidsonderzoek uit 
waar een draagvlakmeting onder de burgers on-
derdeel van uitmaakt. In St. Anthonis vindt besluit-
vorming inzake breedband op korte termijn plaats.

Lezing: Het beestje moet een 
naam hebben. 
Februari

Op donderdag 13 maart 2014 organiseert Groei & 
Bloei Land van Cuijk en Limburg Noord een diale-
zing over  “Het beestje moet een naam hebben”. 
Spreker is de Hr. Gerrit Jansen
Deze wordt gehouden in: Oele Ton’s Feesterij, 
Dorpsstraat 2, Ledeacker. 
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Tel. 0485-381845
Aanvang 20.00 uur. Entreeprijs: leden gratis, niet-
leden € 3,50
Dit is na de jaarvergadering welke om 19.30 uur 
begint.. 

Gerrit Jansen schrijft elke week een column in De 
Gelderlander.

‘Het beestje moet een naam hebben’ 

De ‘gewone’ dingen in de natuur zijn net zo bijzon-
der als het ‘buitengewone’ in een natuurreservaat. 
Dat gewone is dichter bij huis dan we vaak den-
ken. Om dit te ontdekken hebben we aan zien en 
horen niet genoeg; ook ruiken, voelen en proeven, 
vaak ondergewaardeerde zinnen, zijn dan noodza-
kelijk. 
Het zal geen verbazing wekken, dat vroeger toen 
de mens nog volledig op zijn zintuigen was aan-
gewezen, karakteristieke eigenschappen van plant 
en dier aan de basis van de naamgeving hebben 
gestaan. Een brandnetel moet je gevoeld hebben. 
Een dovenetel heeft, als hij geen bloem draagt, 
wel iets weg van een brandnetel, maar hij mist 
iets. Daarom werd hij ‘dove’ netel genoemd. Dat 
geldt ook voor de blinde bij, een zweefvlieg. Die 
kan niet wat een honingbij wel kan. De zweefvlieg 
heeft geen angel. De naam bitterzoet, een plant 
uit de nachtschadenfamilie, smaakt eerst bitter en 
dan zoet. Duizendblad heeft heel veel blaadjes. 
Koekoek, tjiftjaf en tureluur hebben hun naam te 
danken aan het geluid dat ze voortbrengen.  
Door bijzondere eigenschappen van planten en 
dieren op te merken, wordt de naamgeving lo-
gisch. Dat zien we in elke taal ook in de weten-
schappelijke taal: Linnaeus deed niet anders!

Geïnteresseerden kunnen voor vragen contact op-
nemen met de secretaris van de KMTP/Groei & 
Bloei afd. Land v. Cuijk en Limburg Noord. Maria 
van Elst 0485-315937.

Burgerparticipatieraad 
zoekt versterking.

Als gevolg van het regulier aftreden van enkele le-
den, zijn er enige vacatures ontstaan.

Wie of wat is de Burger Participatie Raad (BPR)?

De BPR is een groep inwoners die signalen m.b.t. 
sociale/welzijnspunten uit de samenleving met de 
gemeente bespreekt in een ambtelijk overleg. Ver-
der geven wij gevraagd en ongevraagd advies 
aan het college van burgermeester en wethouders 
over het sociale- en welzijnsbeleid.

Wij zoeken wie?

Wij zoeken geïnteresseerden met belangstelling 
om mee te praten over de sociale/welzijnsaspec-
ten in onze samenleving. Daarnaast zijn wij op 
zoek naar enkele personen die belangstelling heb-
ben voor communicatie/PR namens de BPR.
  
Spreekt het bovenstaande u aan, aarzel niet en 
meldt u aan of vraag om informatie bij de secreta-
ris van de BPR, dhr. F. Fleuren, tel 0485-362300 of 
e-mail: bprboxmeer@gmail.com.  Ook is er info 
op www.bprboxmeer.nl 

Opening Stiltecentrum 
Maasziekenhuis

De cliëntenraadsleden Gerry Degen-Jansen en 
Jeanne van Leeuwen (foto) kregen van directeur 
Theo Mennen maandagavond 17 februari de eer 
om het Stiltecentrum van Maasziekenhuis Pantein 
te openen. “Niet alleen, maar het Stiltecentrum is 
er wel vooral voor onze cliënten. Zij lijken mij dan 
ook namens de Cliëntenraad de aangewezen per-
sonen om enkele kaarsen in de standaard te ont-
steken.”

Enkele, belangrijke uitgangspunten voor de in-
richting van het Stiltecentrum zijn dat de ruim-
te open staat voor mensen van alle levens- en ge-
loofsovertuigingen; dat gebruik is gemaakt van na-
tuurlijke materialen en kleuren; dat enkele zitgroe-
pen zijn gecreëerd om ‘veilig samenzijn’ mogelijk 
te maken; dat er een mogelijkheid is om woorden, 
reacties, overdenkingen en gebeden te schrijven in 
een reactieboek.

Bijdragen
Sinds de opening van het nieuwe Maasziekenhuis 
in 2011 is er in fasen hard gewerkt aan het Stilte-
centrum, centraal achterin het atrium. In de afge-
lopen periode is het Stiltecentrum stukje bij beet-
je aangekleed om er een warme, prettige, toegan-
kelijke plek van te maken voor onze patiënten, hun 
naasten, bezoekers en medewerkers. Theo Men-
nen: “Hierin zij wij mede geslaagd dankzij diverse 
financiële	bijdragen	van	de	stichting	‘Vrienden	van	
het Maasziekenhuis’, de Lionsclub Land van Cuijk 
& Noord-Limburg en de TVM Foundation.”

Prettige omgeving
“De ambitie van Pantein is niet alleen om de best 
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mogelijke zorg dichtbij huis te leveren, maar dat 
ook in een prettige omgeving en sfeer te doen. En 
daarbij stellen wij de behoeften van de klant cen-
traal. Een stiltecentrum hoort daar ook bij”, aldus 
Mennen.
Zoals in heel het ziekenhuis is de afronding van de 
inrichting van het Stiltecentrum gebaseerd op een 
verdere uitdieping van de Planetree-gedachte. Dit 
houdt in dat er voor de patiënt oog is voor heel de 
mens en niet alleen voor de ziekte. 
Voor het Stiltecentrum is onder meer inspiratie op-
gedaan bij andere stiltecentra en is literatuur ge-
raadpleegd. Daarnaast zijn bij de aankleding en in-
ventaris leden van de Cliëntenraad en medewer-
kers betrokken, evenals de geestelijk verzorger en 
projectinrichter/beeldend kunstenaar Bart Berbers.

Gerry Degen (links) en Jeanne van Leeuwen open-
den het Stiltecentrum van Maasziekenhuis Pantein 
door twee kaarsen te ontsteken.

Dorpencompetitie.

De Raaymeppers spelen competitie op alle ni-
veaus. Zowel de jeugd als de volwassenen.
We beginnen natuurlijk met de jeugd. Hierin wordt 
gespeeld bij de Helmondse Badminton Bond, wel-
ke aangesloten is bij de Nederlandse badminton 
bond. Hierin wordt door 1 team aan deelgenomen. 
Dit is een vast team met 2 meisjes en 2 jongens. 
De tegenstanders zijn behoorlijk gelijkwaardig aan 
elkaar, wat zeer mooie wedstrijden oplevert. Ons 
team is een goede middenmoter. 
Dan hebben we nog de zogenoemde dorpen-
competitie. Hieraan nemen diverse dorpen uit het 
Land van Cuijk aan deel. Er wordt gespeeld in 
4 verschillende klassen, A t/m D. Dit jaar is ech-
ter een uitzondering, doordat diverse teams in an-
dere competities zijn gaan spelen zijn er dit jaar 
maar 2 poules, de A en de C poule. Namens de 
Raaymeppers spelen er 2 teams mee in de C pou-
le. Dit zijn teams van alle samenstellingen. Er is 

geen verplicht aantal meisjes of jongens in het 
team. Er worden 6 dubbels gespeeld, indien mo-
gelijk 4 maal een mixdubbel, een dames- en he-
rendubbel. Vervolgens wordt afgesloten met 4 
maal een enkelspel, zodanig ingedeeld zodat de 
sterkste tegenover elkaar komen te staan. De 
wedstrijden worden volgens de normale badmin-
tonregels gespeeld, met als uitzondering dat een 
wedstrijd 10 minuten duurt. Dit om er voor te zor-
gen dat de wedstrijden niet uitlopen, zodat de kin-
deren ook weer op tijd thuis kunnen zijn. 
Dit jaar is er bij de clubs weer een aanzienlijke 
aanwas van jeugd, we verwachten volgend jaar 
dan ook weer met minimaal 3 poules te kunnen 
spelen. 
De kinderen vinden het heel leuk om een keer in 
een andere zaal tegen onbekende kinderen te spe-
len. Je ziet sommige kinderen echt groeien in hun 
spelniveau. De wil om te winnen is zeer duidelijk 
aanwezig. Ook al wordt er een keer verloren, dit 
doet niets af aan het spelplezier dat de kinderen 
hebben.

Dorpencompetitie senioren.

De Raaymeppers spelen dit seizoen met 2 teams 
in de dorpencompetitie. Een team bestaat tenmin-
ste uit 2 dames en 2 heren. De dorpencompetitie 
is van oudsher een recreatieve competitie  van de 
dorpen onderling in het Land van Cuijk. Sinds en-
kele jaren zijn ook Uden, Volkel en Veghel opge-
nomen.
De wedstrijden worden gespeeld op de vereni-
gingsavond van de thuisspelende vereniging.
Er wordt in 6 poules gespeeld, en ingedeeld op 
strekte A, B, C, D, E en F.. Er worden 1 dames-
dubbel, 1 herendubbel, 2 mixdubbels, 1 damesen-
kel en 1 herenenkel gespeeld. Sinds dit jaar wordt 
er door de niet singlespelers een extra (3e) mix-
dubbel gespeeld.
Overloon heeft een team in de C en in de E poule.
Overloon 1 speelt goed dit seizoen, en staan nu 
op een 2de plaats in de poule. Overloon 2 staat 
iets minder sterk, maar is dit jaar voor het eerst 
gestart met beginnende competitiespelers. Het 
seizoen loopt van september t/m maart. Eind 
maart wordt er een afsluitend toernooi gehouden. 
Dan speel je nog 1x tegen de spelers waar je de 
competitie mee bent aan gegaan. 
Naast de  competitie, wordt er op woensdagavond 
recreatief gespeeld tussen 20.00 en 22.30 uur. Om 
20.00 uur bestaat de mogelijkheid om een half uur 
aan de training deel te nemen. Na dit half uur wor-
den er partijtjes gespeeld in de vorm van een hus-
selsysteem, zo wordt elk niveau uitgedaagd. Na 
3 hussels, kan men op niveau spelen, als men dit 
wenst. 

Ook zin om een keer mee te spelen?? Je bent 
van harte welkom in de Raayhal. Rackets zijn 
aanwezig. De jeugd speelt/traint van 18.30 tot 
20.00, waarna de volwassenen het overnemen.
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Johannes Passion door 
Weijerkoor Boxmeer! 

Op zondag 6 april a.s. om 15.00 uur brengt het 
Weijerkoor uit Boxmeer de Johannes Passion 
van Bach ten gehore. Het concert vindt plaats 
in de H. Theobaldus-kerk aan het 14 Oktober-
plein 9 (5825 CC) te Overloon. De kerk is open 
voor publiek vanaf 14.30 uur.

Het Weijerkoor voert regelmatig concerten van 
grotere werken uit. Om organisatorisch-technische 
redenen kunnen grotere concerten niet meer in de 
kapel van de Zusters van  
Julie Postel worden uitgevoerd, zoals voorheen 
gebruikelijk. Eerder uitgevoerde grotere werken 
waren o.a. de Carmina Burana van Orff, het Requi-
em van Verdi (samen met Toonkunstkoor Nijme-
gen) en de Messiah van Händel. Dit jaar is er ge-
kozen voor de uitvoering van de Johannes Passi-
on van Bach. 

Johannes Passion
De Johannes Passion is de enige passie van Bach 
die in zijn geheel de geschiedenis overleefd heeft. 
Het verhaal is gebaseerd op het lijdensverhaal uit 
het evangelie van de apostel Johannes. Volgens 
de overlevering heeft deze apostel Christus zelf 
van dichtbij gekend en misschien is het wel daar-
door dat hij in zijn beschrijving vooral diens men-
selijke kant benadrukt en niet zozeer de profeet en 
leraar zoals Mattheus. Johannes beschrijft het lij-
den en sterven als een dramatische gebeurtenis op 
zich. Het motief is vooral het onafwendbare lijden 
van Jezus. Hij moest immers lijden en sterven om 
de mensheid te verlossen van de zonden. 
Het verhaal moet voor iedereen herkenbaar zijn: 
konkelende geestelijke en wereldlijke machtheb-
bers, verantwoordelijke personen die even de an-
dere kant op kijken, verraad in het klein en het 
groot, onverschillige soldaten en een opgehitste 
menigte die bloed wil zien. Eigenlijk een verhaal dat 
je overal in het heden en verleden tegenkomt. Bach 
vertaalt de visie van Johannes met muzikale mid-
delen als heftige koorpartijen en veel gebruik van 
halve toonafstanden, waarmee het wrange karak-
ter van sommige teksten geaccentueerd wordt. In 
het openingskoor wordt de Heer door koor en or-
kest geprezen. De handeling wordt daarna tot le-
ven gebracht door een verteller, solisten die com-
mentaar leveren op het voorgaande via aria’s en het 
koor dat de onsympathieke rol van 'het volk' ver-
vult. Tussendoor zorgen de koralen ervoor dat de 
christelijke gemeente haar lering kan trekken uit de 
voorafgaande episode. Alle opwinding en drama-
tiek komt uiteindelijk tot rust in het prachtige koor 
'Ruht wohl'. 
Vergeleken met de meer bekende Mattheus Pas-
sion is de Johannes Passion soberder van opzet, 
maar met een heel expressieve directheid en grote 
muzikaliteit. Daardoor is de Johannes Passion dra-

matischer dan de Mattheus Passion. Deze middag 
levert u dan ook de muziek bij uitstek voor de lij-
denstijd voor Pasen.

Medewerking
De solopartijen bij het concert worden gezongen 
door Nicole Fiselier (sopraan), Maaike Poorthuis 
(alt), Arco Mandemaker (tenor) en Nanco de Vries 
(bas). De instrumentale begeleiding wordt verzorgd 
door het Holland Kamer Orkest met organist Dirk 
Luijmes. Het concert staat onder leiding van diri-
gent José Doodkorte.

Informatie en verkoop
Toegangskaarten kosten € 18,00 voor volwassenen 
en € 10,00 voor jeugd tot 18 jaar (incl. programma-
boekje en consumptie). 
De voorverkoop via de site van het Weijerkoor 
(www.weijerkoor.nl) is reeds gestart op 25 febru-
ari a.s. Kaartjes zijn ook verkrijgbaar via leden van 
het Weijerkoor. In Vierlingsbeek kunt u zich daar-
voor wenden tot Bea Pingen. 
Voor meer informatie over koor of concert kunt u 
onze website bezoeken.

Themabijeenkomst: 
vrije tijd en autisme

Op woensdag 12 maart organiseert de Werkgroep 
Autisme Land van Cuijk en Maasduinen een gratis 
toegankelijke themabijeenkomst in Oeffelt. Deze 
keer over waarom het invullen van vrije tijd vaak zo 
moeilijk is voor mensen met autisme. De avond is 
vooral geschikt voor ouders van kinderen met au-
tisme.

Je kunt veel doen in je vrije tijd. Maar hoe weet je 
wat je wilt en hoe regel je dit? En wat doe je als dit 
niet lukt? Een medewerker van het Dr. Leo Kanner-
huis Brabant vertelt hierover. Ook is er ruimte voor 
onderlinge uitwisseling. De themabijeenkomst is op 
woensdag 12 maart in Kleppenburg, Europlein 4 in 
Oeffelt van 19.30 tot 21.30 uur (zaal open 19.15 uur). 
Deelname is gratis en consumpties zijn voor eigen 
rekening. Meldt u zich voor 10 maart aan via 
info@mee-nob.nl (of 0413 33 47 33) o.v.v. uw naam 
en het aantal personen waarmee u de bijeenkomst 
bezoekt.

De Werkgroep Autisme Land van Cuijk en 
Maasduinen organiseert twee keer per jaar een 
themabijeenkomst rondom autisme met ruimte voor 
informatie en uitwisseling. 
De Werkgroep Autisme bestaat uit: Aksent, Steun-
punt Mantelzorg Land van Cuijk en Gennep, Zorg-
verlening De Leijgraaf, PGZ, MEE, Kleur, GGZ, NVA 
en het Regionaal Samenwerkingsverband Autisme.
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zaterdag 15 maart > ierse avond 
> ST. PATRICK’S EVE met live: 
DADDY-O
Aan de vooravond van de Ierse nationale feestdag 
wordt Gryphus omgetoverd tot een heuse Ierse 
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 Guinness 
in de ene en een glas Murphy’s in de andere hand. 
En dit allemaal om de sterfdag van de heilige Pad-
dy te herdenken. Rare jongens, die Ieren. Maar o 
zo gezellig! 

En het wordt alleen maar gezelliger door de mu-
ziek van Daddy-O. Pure en eerlijke folk uit het oos-
ten des lands. De lekkerste good old boys band 
uit de folkscene trakteert op eigen werk maar ook 
nummers van Christy Moore, Paddy Reilly en Du-
bliners. Gezelligheid gegarandeerd. En dan is het 
natuurlijk aan U om in de beste Ierse traditie uit 
volle borst mee te zingen. Slàinte!
zaal open: 21.00 uur > entree: gratis

vrijdag 21 maart > cabaret > RO-
NALD SNIJDERS > ONE MAN 
SHOW
Speciaal voor normale mensen presenteert ab-
surdist Ronald Snijders een groots opgezette split 
personality show. Het showballet, de kandidaten, 
de gastartiesten en de gestoorde nieuwsbulletins, 
het komt allemaal uit zijn hoofd.

Over zijn succesvolle voorleesperformance Ver-
keerde Benen schreef de pers: "Absurdisme op 
het hoogste niveau. De ene na de andere grap 
volgt zich op. Elke zin is poëzie met een kronkel." 
Ronald Snijders werd bekend door de televisiepro-
gramma’s De Staat Van Verwarring (VPRO, 2007) 
en RamBam (VARA, 2013), schreef Een Normaal 

Dansen!

Bewegen is goed voor een mens en dat is geluk-
kig niet aan leeftijd gebonden. Maar voor senioren 
is het juist extra belangrijk om regelmatig te bewe-
gen. Het is duidelijk dat voldoende bewegen een 
positief effect heeft op de lichamelijke én geestelij-
ke gezondheid. Behalve dat het plezier geeft, biedt 
het ook sociale contacten enz. 
Maria Lemmens, docente bij de SWOGB, geeft al 
jaren dansles aan senioren. O.a. in de dorpen Box-
meer, Beugen en Sambeek wordt volop gedanst.
Om te laten zien hoe leuk een dansactiviteit kan 
zijn, geeft Maria op 12 en 19 maart open dansmid-
dagen van 13.30 tot16.00 uur in De Weijer te Box-
meer. Op 12 maart komt werelddansen aan bod 
en op 19 maart is het countrydansen. U kunt een 
kijkje nemen en zelfs meedoen. Geniet van een 
mooie middag in een gezellige sfeer. Toegang is 
gratis.

Wilt u meer weten? 
Mailt u dan naar swogb@radius-lvc.nl of bel naar 
het secretariaat Radius/Swogb, tel. 0485-574440.
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

 adverteren
doet verkopen

 
joffershof@hotmail.com of bel 631896.

Zie ook onze website: www.jo�ershof.nl 

Zwemvijvers...Een andere kijk op

GROTESTRAAT 124 - 5821 AJ VIERLINGSBEEK - TEL. 06-51996942

 

Boek	en	Een	Ander	Boek,	maakte	het	fictieve	ac-
tualiteitenprogramma Binnenland 1 voor Radio 1 
en is beheerder van de eerste website voor nor-
male mensen.

zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 11,00 | <20 jaar: 8,00 euro > reserveren: 
0478.631802/630508 of info@gryphus.nl > win 
gratis kaarten via Facebook Welcome Bij Janssen 
en Facebook PLUS Verbeeten

in petto
zaterdag 29 maart > concert > BEUKFEEST: SIN-
7SIN + VALKYRE + COLD EMBRACE
zondag 13 april > concert > OP UT TUFFELKE

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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kijk op de website www.salontoine.nl

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

25
jaar

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Harold Janssen
Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH  Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl



17

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

 
 

 

  

  













Fons Peltenburg
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HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM 
CONCORDIA

    ● Alle soorten feesten tot 1200 personen
    ● Compleet verzorgde catering
    ● Tapverhuur met toebehoren
    ● Koffietafels
    ● Vergaderingen
    ● Ect............

Voor info:
Jan Nillesen        tel.: 0478-631302
Vrijthof 1                                             fax: 0478-631107
5821 BG  Vierlingsbeek       E-mail: jannillesen@hetnet.nl

www.concordia-vierlingsbeek.nl

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233 
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

✔  VERKOOP & INKOOP
Overloon: Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901

Restaurant - Feestzaal - Catering

Kijk voor onze menukaart en 
mogelijkheden op

www.devierlinden.nl

Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637
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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   












Erkende bromfietsopleiding�
E achter B (aanhangwagen)�

Tel. 0478 - 571 876

Warme Bakker Degen

Reclame: 5 t/m 8 maart
	 ●	Stroopwafelvlaai € 10,25
 ●	Zonnebrood € 2,25
	 ●	4 Krentenbollen + 1 gratis 
	Reclame: 10 t/m 15 maart
	 ●	Abrikozenvlaai € 7,15
 ●	Volkorentarwebrood € 1,80
 ●	Kaiserbroodje € 0,30

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

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

Tel: 0478-632232
E: Info@limabv.nlwww.nlmeubel.nl
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Inloopuren op woensdag
van 16.30 tot 19.30 uur 

Spoorstraat 10  Vierlingsbeek
Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl 

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282  www.Kapsalon-Jose.nl

Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor 
heldere ontwerpen.”
www.jipvormgeving.nl

Colors@Home is hèt adres voor uw interieur. Voor iedere 
stijl en elk budget hebben wij een mooie oplossing op 
het gebied van behang, gordijnen, harde- en zachte 
vloeren, raamdecoratie en kleur- en interieuradvies.

Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek

Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl

www.siebertcolorsathome.nl

UW WOONSPECIALIST

 

 
 

WINTERKLAAR 
GEPOETST EN WEL  

Voor €  39,00 
exclusief materiaal 

 
Uw fiets heeft straks weer veel te lijden onder 

het winterse weer en strooizout. 
 Maak daarom nu een afspraak voor een 

onderhoudsbeurt  
en profiteer van het voordeel.  

 
Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 

Grotestraat 79a 5821 AC  Vierlingsbeek, 
 tel. (0478) 63 17 85, fax (0478) 63 19 44 

e-mail: info@fransthijs.nl website: 
www.fransthijs.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


