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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

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

dorpsbladglobaal@home.nl

29e jaargang no. 6               19 maart 2014

Jubileumboek vliegt de deur uit
Volharding-jeugd spiekt bij profclub VVV

Het was vrijdagmorgen
een drukte van belang 
in het zonovergoten 
Seacon-stadion De 
Koel in Venlo, waar 
ruim 135 jeugdleden 
van Volharding te gast 
waren. De spiekoch-
tend bij VVV-Venlo is 
een van de activiteiten 
die in 2014 in het kader 
van de viering van het 
honderdjarig jubileum 
van de Vierlingsbeekse 
voetbalclub op touw 
worden gezet. 

De jeugdleden, die 
werden begeleid door 
tientallen ouders, lei-
ders en andere mensen 
die Volharding een warm hart toedragen, woonden 
niet alleen een training van het eerste elftal van de 
Venlose Jupiler League-club in het stadion bij, ook 
mochten ze onder meer een kijkje nemen in de be-
stuurskamer, businessruimten, kleedlokalen en het 
spelers- en supportershome van VVV-Venlo.

De Volharding-gasten werden direct na aankomst 
van harte welkom geheten door hoofdtrainer René 
Trost, die hen onder meer feliciteerde met het 
100-jubileum. Ook konden ze vragen stellen aan hui-
dig teammanager en ‘Mister VVV’ Ger van Rosma-
len, die ruim 400 officiële profwedstrijden voor de 
Venlose club speelde. VVV liet de gasten aan het 
eind van de voetbalochtend natuurlijk niet zonder ca-
deau huiswaarts keren. De een ontving een presen-
tatiegids, de ander een poster en sommige jeugd-
spelers van Volharding slaagden er zelfs in om na 
een handtekening van een van de VVV-voetballers te 
scoren.
Het uitje van de Volharding-jeugd naar VVV krijgt 
ook een redactionele plek in het jubileumboek, dat 
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan wordt ge-

maakt. Ruim tweehonderd exemplaren zijn er bij 
voorinschrijving al verkocht van ‘Volharding dat is 
onze naam’. “Omdat we graag willen weten hoeveel 
stuks we van dit bijzondere boek moeten bestellen, 
willen we iedereen vragen om het zo spoedig moge-
lijk te reserveren”, zegt Wiel Franssen. “Het prachtig 
vormgegeven jubileumboek wordt gedrukt in full co-
lour op kwaliteitspapier met harde omslag en kost 25 
euro.”

Het boek bevat onder meer tal van interviews met 
clubmensen. Natuurlijk wordt in ‘Volharding dat is 
onze naam’ ook stilgestaan bij de promotie naar de 
hoofdklasse in 1990, het seizoen 1995/96, eveneens 
een topjaar in de historie, dat begon met deelname 
aan de Amstel Cup en eindigde met het kampioen-
schap in de eerste klasse, en de derby der derby’s in 
het Land van Cuijk: Volharding-SSS’18. In het boek, 
dat op vrijdag 30 mei tijdens de jubileumreceptie of-
ficieel wordt gepresenteerd, staan naast tientallen 
historische, vaak unieke, foto’s tevens foto’s van alle 
teams en commissies die Volharding telt in het jubi-
leumjaar 2014. Het jubileumboek is te reserveren via  
de website van Volharding. 

foto: Bram Thijssen
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Van de redactie:

●	 Records zijn er om te breken... óók voor wat
 betreft het weer!
●	 Handen uit de mouwen: NLdoet 
 (21 en 22 maart) en de Landelijke 
 Opschoondag (29 maart)! 
 mooie initiatieven!
●	 Toezichthouders werken in koppels als 
 vliegende brigades in de trein tussen de  
 stations op de Maaslijn.... Zouden ze er  
 nog bij kunnen in de spits? Het  project is
  een voorbeeld van social return. Mensen  
 zonder werk komen zo opnieuw in het 
 arbeidsproces. Zouden we met die zelfde  
 Maaslijntrein overal snel en gemakkelijk  
 kunnen komen, dan zou het een stuk 
 minder druk worden met (bekeuringen van)  
 auto’s op de Overloonseweg. Alsof wij 
 Bekenaren daar alleen rijden/gebruik van  
 maken...   

EVENEMENTEN:
2014:
22-23 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie
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 naar Maasvlakte 2  
  en Rotterdam
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 Wandel4daagsei.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)
30 juli/ KBO: 5-daagse reis naar Ernst aan de
3 aug Moezel
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
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
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

2015:
14-15 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie

AGENDA:
2014:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zon-
dag Happen en Stappenin Vierlingsbeek. Voor 
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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

meer info: zie www.bibliobeek.nl
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
1 t/m 5 apr Collecte Goede Doelen
2 apr KBO: Samen eten in de  Watervogel   
  Maashees; aanvang 17:00 uur

Diensten en 
Intenties 

maart - april

23 maart:
Kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: Eucharistieviering: 
Intenties: Jan Verblakt vanwege verjaardag, Annie 
Peters -v.d. Hoogen namens KBO, Ardy Drabbels 
-Jans vanwege sterfdag 

29 maart:
Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering.

30 maart:
Kerk Vierlingsbeek: 10.30 uur Eucharistieviering 
met aansluitend Vastenmaaltijd . 
Intenties: Chris en Maria Evers -Poels Rene Evers. 
Piet Evers en overleden Familie 

1 april:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur Eucharistieviering.

6 april:
Kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur Eucharistieviering met 
kinderwoorddienst 
Intenties: Piet van de Weegh  namens KBO.

12 april:
Maashees /Vierlingsbeek 19.00 uur: Palmzondag: 
Eucharistieviering met communiekanten in kerk 
Maashees. 
Tevens Palmwijding. 
Deze viering is voor beide deelparochies.

13 april geen viering in Vierlingsbeek.

15 april:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering

17 april:
Witte Donderdag: 
Vieringen in de Hoofdkerken: n.l Overloon, 
St. Anthonis, Wanroy en Oeffelt .

18 april:
Goede Vrijdag: Vierlingsbeek/Maashees Kruis-
weg  in de kerk van Vierlingsbeek om 19.00 uur: 
met medewerking van alle lectoren van onze beide 
deelparochies.

19 april:
Paaszaterdag  
Paaswake: alleen in de hoofdkerken zoals al ver-
noemd, om 21.00 uur 

20 april:
Pasen: Kerk Vierlingsbeek Eucharistieviering om 
9.00 uur  
Intenties: Wim en To Gerrits 

21 april:
Kapel Groeningen: Eucharistieviering om 
10.30  uur. 

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

3 apr KBO: Lente Natuurwandeling; 
  aanvang 13:30 uur Joffershof
6 apr Harmonie de Herleving: 
  Koffieconcert in Mill
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

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

BUITEN DE DORPSGRENZEN (56)

Donderdagsmorgens zo tegen een uur of tien zette 
Rein zijn pillenmachine even stil en kwam naar mij 
toe met een briefje waarop de opstellingen ston-
den van de Olympia-elftallen die de komende 
zondag moesten aantreden. Dat briefje had zijn 
vader, lid van de elftalcommissie, hem de avond 
tevoren gegeven. 
Ik wist wat mij te doen stond. Die opstellingen 
typen en wel in zevenvoud. Er waren even zoveel 
adressen in Boxmeer waar de opstellingen moes-
ten komen hangen. Van sigarenmagazijn Hutten in 
de Steenstraat tot het café van d’n Bolle over het 
spoor.
Ik moest de opstellingen altijd op dezelfde ma-
nier typen. Een man in de kist, twee man achterin, 
drie op het middenveld, vijf man voor. De spelers 
wisten dus al ver voor de wedstrijd of ze moesten 
spelen en op welke positie.   
Ik gebruikte groen doorslagpapier met carbonpa-
pier ertussen. Dunner doorslagpapier was er op de 
hele zaak niet te vinden en nog moest ik flink op 
de toetsen van de schrijfmachine hameren anders 
was het zevende vel onleesbaar.
Ik was al begonnen met het typen van die opstel-
lingen toen ik Rein Linders nog maar pas kende. Ik 
had het niet aangeboden, hij had er mij om 
gevraagd. Ik had toegestemd, louter en alleen 
omdat Rein Linders zo’n aardige vent was. Met 
Olympia liep ik niet zo weg.

In die tijd speelden wij met het tweede eens tegen 
hun vierde.
Zij stonden bovenaan, wij ergens in het midden.
De wedstrijd werd gespeeld op het hoofdveld van 
Olympia. De tribune stimuleerde ons tot het leve-
ren van een grote prestatie.
De Boxmeerse ploeg was wel wat meer in balbezit 
maar erg gevaarlijk konden ze niet worden. 
Daarvoor was ons tegenspel te degelijk.
Bij de rust stond het nog steeds 0 – 0.
Ook in de tweede helft slaagden beide ploegen er 
lange tijd niet in het net te vinden.
Het plukje toeschouwers op de tribune, aanhan-
gers van Olympia, werd ongeduldig.
Het aanmoedigen van de eigen ploeg had nog 
geen resultaat gehad. Tijd om de pijlen te richten 
op de tegenstanders, met als doel ons van de wijs 
te brengen en te ontmoedigen.
“Moet je hem zien lopen! Net een boer achter de 
ploeg!”. Die opmerking was gericht aan het adres 
van onze rechtsback, die zich inderdaad wat 
sjokkerig voortbewoog maar nochtans zijn taak 
naar behoren vervulde. Daarna was onze rechts-
binnen het onderwerp van hun spotzucht met zijn 
flessenring waarmee hij zijn lange blonde manen 
bijeenhield.
“Môtte hum zien mit zien witte kneûk en zien 
gildbôks!”, klonk het vervolgens.
Het werd niet eens hard geroepen. Maar door het 
mistige weer waardoor het geluid ver droeg en de 
dichte zijkanten van de tribune, waardoor deze een 
beetje werkte als een megafoon, kon ik goed 
horen wat er gezegd werd. Nu werd ik persoonlijk 
op de korrel genomen.
Ik had altijd al witte benen gehad. Men had ze al 
eens vergeleken met melkflessen. In de zomerdag, 
als ik in de korte broek rondliep waren ze heel even 
dieprood waarna de vellen er een poosje langs 
hingen. In oktober hadden ze dan weer de kleur 
van pas gekalkte goalpalen aangenomen.
En met die ‘gildbôks’ zat het zo.
Gedurende enkele seizoenen droeg ik een 
ruimzittende wijnrode voetbalbroek van ribfluweel. 
Of ons moeder die zelf gemaakt had of de naaister 
die regelmatig een dag kwam, wist ik niet eens. 
Mijn teamgenoten zeiden er niet veel van. 
Complimenten bleven al helemaal achterwege en 
dat was natuurlijk veelzeggend.
Hier in Boxmeer viel mijn broek dus wel op. 
Waarschijnlijk omdat zij wat gebruikt materiaal en 
kleur betrof veel leek op een broek van het 
Boxmeerse Heilig Bloedgilde.   
Ik raakte door die opmerkingen niet van de kook 
en bleef mijn werk zo goed mogelijk doen.
Boxmeer scoorde uit een penalty en wij maakten 
vlak voor tijd gelijk met een frommelgoal.

Wordt vervolgd.

Nelson.
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INLOOPDAG op 
ZATERDAG 12 APRIL 2014.

Bij deze ben je van harte uitgenodigd om zaterdag 
12 april onze sieraden, tassen, sjaals en nog veel 
meer accessoires te komen bekijken bij mij thuis.
Loop deze dag eens vrijblijvend bij ons binnen en 
kom onze collectie bekijken.
Er zijn ook nieuwe voorjaarsaccessoires beschik-
baar die nog niet via www.assieswares.nl te ver-
krijgen zijn. 

Mocht je iets willen kopen dan kan dat natuurlijk, 
alles wat aanwezig is kun je direct meenemen na 
contante betaling.

Waar:  Staaiweg 4 – Vierlingsbeek
Datum : Zaterdag 12 april
Tijd:  10.00 – 17.00 uur.

Het zou erg leuk zijn als je deze dag een keertje 
binnenloopt !

Tot dan!
Astrid Boekholt
www.facebook.com/Assieswares
www.twitter.com/assieswares

Uitslag trekking 11 Toto 
CV de Keieschieters:

1e  Pries   € 55,- Lotnr: 914 Naam: Klaassen
2e  Pries   € 33,- Lotnr: 1039 Naam: Pennings
3e  Pries   € 22,-  Lotnr: 253 Naam: Albers
4e  Pries vrijkaart pronkzitting                     
                               Lotnr: zie trekking 5 
Extra  Pries Waardebon t.w.v. € 40,-     
                              Lotnr: 1120 Naam: Kuijpers
Extra Pries € 11,-  Lotnr: 1136  Naam: Goossens
Extra Pries € 11,-  Lotnr: 953  Naam: Straatman
Extra Pries € 11,-  Lotnr: 1167  Naam: Jenniskens
Extra Pries € 11,-  Lotnr: 28   Naam: Van  Berlo

Concert oberkrainerensemble 
Marinka.

Voor de zesde keer geeft Marinka voor de fans en 
verdere liefhebbers een middagconcert op zondag 
30 maart.

Locatie: Zaal de Zandpoort, Groeningsestraat 40, 
Groeningen. aanvang 14 uur.

Toegang is gratis. Zaal open 13 uur. Marinka heeft 
het repertoire flink uitgebreid maar ook de klassie-
ke nummers zullen de revue passeren.

info tel. 06 15642974

Harmonie
de 
Herleving

Een harmonie-orkest 
van 80 personen!
Op zondag 6 april vindt er een uniek uitwisse-
lingsconcert plaats met harmonie De Herleving uit 
Vierlingsbeek en harmonie Sint Willibrord in Mill. 
“Uniek?”, zult u zich afvragen, “de harmonie heeft 
toch wel vaker een uitwisselingsconcert?” Ja, dat 
klopt, maar meestal betekent een uitwisselings-
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concert dat eerst de ene harmonie haar program-
ma speelt en dan de andere harmonie... en dat er 
misschien nog wordt afgesloten met een geza-
menlijke mars. De samenwerking tussen Mill en 
Vierlingsbeek is echter veel intensiever: het groot-
ste deel van hun programma zullen zij samen ver-
zorgen. Dat betekent een orkest van  zo’n 80 mu-
zikanten! Een hele bups, zo kun je wel zeggen!
Wat mag u van het programma van dit grote or-
kest verwachten? Natuurlijk, een (concert)mars 
mocht niet ontbreken, maar u zult ook gaan genie-
ten van onder andere een Ierse dans, een prachti-
ge en spannende uitbeelding van een draak in een 
berg en een geweldige medley van de overbeken-
de hits van de band Coldplay.
Zo’n gezamenlijk project heeft natuurlijk wat voor-
bereiding nodig. Dat betekent dat er flink veel ge-
repeteerd is samen. Dat was voor beide harmonie-
en een hele belevenis: wat kan een orkest van 80 
personen een prachtig vol geluid produceren! We 
zouden dit graag aan u laten horen. U bent van 
harte welkom op zondag 6 april om 11.00 uur in 
Mill!

Wat: concert Harmonie Sint Willibrord Mill en Har-
monie De Herleving Vierlingsbeek, beide onder lei-
ding van dirigent Eric Roefs

Wanneer: zondag 6 april 2014 om 11.00 uur

Waar: Cultureel Centrum De Myllesweerd, Kerk-
straat 3, Mill

Website: www.herleving.nl

The Voice van ’t Vrijthof 
(3rd edition)!

“The Voice van ‘t Vrijthof”, georganiseerd door 
Harmonie De Herleving, is inmiddels alweer een 
begrip bij alle Vierlingsbekers en Groeningena-
ren die van een mooi potje (pop)muziek houden! 
Vierlingsbeekse en Groeningse artiesten brengen 
de grootste klassiekers, gevoeligste ballades en 
meest stampende en dampende hits uit de mu-
ziekhistorie ten gehore. Met een schitterend de-
cor, een spetterende opening, een grandioze fina-

le… en alles gepresenteerd door onze eigen Mar-
co Borsato, Trijntje Oosterhuis en Nick en Simon! 
Voor de editie van 2014 zijn de voorbereidingen 
alweer in volle gang. We kunnen voor deze avond 
nog een aantal Vierlingsbeekse en Groeningse ar-
tiesten gebruiken die graag een nummer willen 
zingen. Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, you 
name it, baby! Van “Walking On Sunshine” tot “De 
Vlieger”, en van “Ik Neem Je Mee” tot “I Will Al-
ways Love You”, alles is mogelijk. Wil jij ook een 
nummer zingen, alleen of in een groep? Je bent 
van harte uitgenodigd! Neem dan contact op met 
de organisatie via ftmwillems@hotmail.com (Frank 
Willems).
En reserveer zaterdag 3 mei alvast in je agenda!

Wat: The Voice van ‘t Vrijthof

Wanneer: zaterdagavond 3 mei

Waar: Concordia Vierlingsbeek

Website: www.herleving.nl

Harmonienieuws: 
Jaarvergadering en huldiging van 
Frank Willems  in verband met 
zijn 25-jarig jubileum.  

Op dinsdag 25 februari waren de leden van de 
harmonie en slagwerkgroep in zalencentrum Con-
cordia bijeen om de jaarvergadering te houden. 
De agendapunten werden vrij vlot doorgelopen. 
Het jaarprogramma van 2013-2014 geeft een in-
drukwekkende lijst van de vele optredens waar 
harmonie, slagwerkgroep en het jeugdorkest acte 
de présence hebben gegeven. Een teken dat de 
vereniging een belangrijke rol vervult in Vierlings-
beek en Groeningen. Er werden in het afgelopen 
verenigingsjaar in totaal 28 optredens, concerten 
en serenades verzorgd.
Bij het onderdeel financiën werd vastgesteld 
dat de opbrengst van het ophalen van oud pa-
pier weer wat is teruggelopen, maar dat de op-
brengst van The Voice van ’t Vrijthof was toegeno-
men. Ook werd voor het bemensen van de garde-
robe voor het feest van Concordia een bedrag van 
bijna € 500,--  verdiend. De Sponsoractie van de 
PLUS bracht € 163,80 in de kas. De voorzitter gaf 
aan dat het van groot belang is dat alle leden hun 
steentje bijdragen bij de verschillende acties om 
gelden binnen te halen voor de vereniging. Bij de 
bestuursverkiezing werd het aftredend bestuurslid 
Gijs Evers weer herkozen. Verderop in de vergade-
ring stond de voorzitter stil bij diegenen die de ver-
eniging een warm hart toedragen en waardoor de 
vereniging kan draaien zoals ze nu draait. Hierbij 
kan worden gedacht aan: de Vrienden van de Her-
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leving en de Sponsoren, Wies Willems voor haar 
inzet bij het onderhoud van de uniformen, Toon 
Bus en Leo Collaris voor hun hand- en spandien-
sten, Marjan Jacobs voor haar inzet bij de blokflui-
topleiding en last but not least de leiding van het 
Jeugdorkest in de personen van Bernadette Wijn-
hoven en Ellen Jeuken, die ervoor zorgen dat het 
Jeugdorkest prima functioneert. 
Het jaarprogramma voor 2014 werd vastgesteld. 
Dit jaar bestaat de harmonie 140 jaar en wordt ter 
gelegenheid hiervan op 15 juni een Play-in voor 
Jeugdorkesten gehouden, op 7 september wordt 
een jeugddag georganiseerd en op 1 november 
wordt een popconcert verzorgd. Verder staan vol-
gende evenementen op het programma.

6  april  concert met de muziekvereniging van   
  Mill in Mill;  
3 mei The Voice van ’t Vrijthof; 
27 april  Koningsdag; 
4  mei  Dodenherdenking; 
25  mei  serenade communiekantjes;  
1  juli  zomeravond concert bij de watermolen;  
9  november  St. Maarten; 
16  november  intocht St. Nicolaas; 
20  december  kerstconcert met Vondel;
28  december  eindejaarsconcert. 

Bij het einde van de vergadering aangekomen 
werd overgegaan tot de huldiging van Frank Wil-
lems die 25 jaar lang lid is van De Herleving.
Jan Ewals begon in zijn toespraak voor Frank met 
een opsomming van de  vele sterke punten van 
Frank.
Hij is een goed striptekenaar, getuige de vele te-
keningen van zijn hand in het clubblad Bloaspro-
at. Hij is ook een goed schrijver, is al begonnen 
aan een boek over een ver weg gelegen land. Hij 
kan goed de komische noot verzorgen in een ge-
zelschap.
Hij is ook geleerd, getuige het feit dat hij afgelopen 
september is gepromoveerd en hij mag nu de titel 
doctor, afgekort dr. voor zijn naam zetten. 
Verder is Frank in hart en nieren muzikant, mu-
sicus en bespeelt dan ook verschillende instru-
menten. Jan liet in zijn toespraak aan de hand van 
een aantal foto’s op het scherm de vele beelden 
zien die getuigen van de muzikale kwaliteiten van 
Frank.
Zo zagen we verschillende foto’s uit de jeugdjaren 
van Frank beginnend achter de speelgoedpiano, 
vervolgens achter het orgel en keyboard,  dan met 
de blokfluit en tenslotte met zijn favoriete instru-
ment de klarinet.
Tot slot memoreerde de voorzitter aan het feit dat 
Frank van begin af aan zich steeds actief heeft op-
gesteld in de vereniging en omdat hij geen nee 
kan zeggen, vele werkzaamheden heeft uitge-
voerd. Hij is onder andere mede organisator  van 
The Voice van ’t Vrijthof, verzorgt de redactie van 
Bloasproat en is al heel lang een gewaardeerd lid 
van het bestuur en de muziekcommissie. Kortom 

heel veel werk waarvoor hij steeds maar weer van-
uit Nijmegen, waar hij woont,  op en neer moet rij-
den.  De voorzitter is dan ook blij dat nu de kans 
werd geboden om hem voor zijn inzet in het zon-
netje te zetten. 
Jan Ewals vroeg  Erika, de partner van Frank, om 
hem het draaginsigne op te spelden dat hoort bij 
een 25-jarig lidmaatschap.  De voorzitter overhan-
digde Frank de oorkonde van de Bond van Mu-
ziekgezelschappen en bood Erika een fraai boeket 
met bloemen aan. 
Hierna kregen de leden van de vereniging de ge-
legenheid om de jubilaris te feliciteren en werd de 
jaarvergadering afgesloten. 

Harmonie De Herleving., Jan Stoffelen, secretaris.

Erika, Frank en Jan.

TROTS!

Ja dat zijn wij, op de geweldige zittingsavon-
den die we achter de rug hebben.
Onze eigen mensen op de bühne, wat waren 
ze stuk voor stuk geweldig!
Trots op het publiek, hun enthousiasme, en de 
complimenten die wij kregen over deze avon-
den.
Dit geeft ons weer zoveel energie om alweer 
reikhalzend uit te kijken naar de zittingsavon-
den van 2015.

Iedereen die op welke manier ons gehol-
pen heeft om deze avonden in elkaar te zet-
ten...............             KEI BEDANKT!
Maar vooral heel veel complimenten aan het 
adres van onze ras eigen artiesten.

ZAC
Zittingsavond commissie “De Keieschieters”
Bas, Maria, Stephan en Christa
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Dit gebeurde in Vierlingsbeek 

Op 27 September 1944 werden de inwoners van 
de vroegere gemeente Vierlingsbeek door de Duit-
sers gedwongen om hun huizen met spoed te ver-
laten.  Ondanks dat de bevrijding in aantocht was 
gingen de inwoners een barre tijd te gemoed die 
ongeveer 6 maanden zou duren. Voorzien van het 
hoogst noodzakelijke, de Duitsers hadden immers 
gezegd:  in een paar dagen zijn jullie weer terug.  
Men ging in eerste instantie naar Maashees en 
naar Holthees.
Pastoor Janssen vond onderdak op de boerderij 
van Rieter in Maashees. 

In de kelder had hij een eigen plekje van waar-
uit hij de zieken en bejaarden kon verzorgen. Ook 
de  Ortskommandant van Vierlingsbeek  (de Duit-
se militaire burgemeester) verhuisde mee. Welk 
drama er toen, begin oktober 1944 gebeurde is, is 
opgetekend in een artikel in de Panorama van 11 
november 1972. Ooggetuige Verdijk vertelde de 
verslaggever: ‘De pastoor en ik stonden op 2 okto-
ber 1944  in de tuin van, Van den Heuvel te Maas-
hees te praten, toen we een vreselijke dreun hoor-
den. We zagen de prachtige toren van de Vier-
lingsbeekse kerk in een stofwolk omlaag zakken. 
Doar goat m’n kerk jongen, zei de pastoor en hij 
huilde. Een week later, op 12 oktober waren er 
veel parochianen in het huis verzameld, toen en-
kele zeer jonge SS’ers naar binnen kwamen ge-

stormd. Eruit jullie, hadden ze gezegd. Jullie moe-
ten allemaal weg uit Maashees. De pastoor zei 
toen dat we er nog maar net waren en dat hij de 
verantwoordelijkheid had voor de zieken en be-
jaarden. 
Een van de SS’ers ging toen vlak voor hen staan, 
schold hem uit en bedreigde hem. Iedereen deed 
er het zwijgen toe. Drie SS’ers namen hem toen 
mee naar Geijsteren. Onderweg is hij van achteren 
op 12 oktober neergeschoten en in een schutters-
putje achtergelaten. Hij is pas in 1972 gevonden.

Jubilarissen EHBO vereniging

Tijdens de jaarvergadering van de plaatselijke 
EHBO vereniging zijn de jubilarissen van het afge-
lopen jaar in de bloemetjes gezet:

Voorzitter: Geert de Groot, Karin Deenen, Jan de 
Vos, Debbie Denen, Marcella Koppes, Ger Cox en 
Nellie Bloemberg

Debbie Denen 15 jaar lid

Marcella Koppes- Wolters, Nellie Bloemberg- Kun-
nen en Karin Deenen-Gerrits 25 jaar lid

Ger Cox, 25 jaar bestuurslid en zorgt dat de finan-
ciële administratie op orde is, wat elk jaar weer 
complimenten oplevert tijdens de kascontrole. We 
hopen nog lang van zijn inzet gebruik te kunnen 
maken.

Jan de Vos 40 jaar lid, een EHBO-er in hart en nie-
ren……. Jan die nagenoeg geen oefenavond mist, 
heeft jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur, 
speelde als lotusslachtoffer en  deed aan wedstrij-
den mee om zijn kennis en kunde te laten beoor-
delen. 

Als in het verleden de arts een oefenavond niet 
aanwezig kon zijn nam Jan die taak er gewoon bij.  
We hopen nog lang van Jan zijn aanwezigheid te 
kunnen genieten, een voorbeeld voor velen! 
Jan is benoemd tot “erelid” van de vereniging.

Nogmaals de felicitaties voor de jubilarissen.

Bestuur EHBO Vierlingsbeek e.o.
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Vierlingsbeek/Groeningen

Gezamenlijk eten:
Na het succes van het eerste gezamenlijke diner 
bij Concordia is er een nieuwe datum geprikt. De 
samenwerking met KBO Maashees is in goede 
aarde gevallen. Vandaar dat we op woensdag 
2 april om 17.00 uur gaan eten bij “De Watervogel” 
in Maashees. Alle leden, zowel alleenstaanden als 
stellen, kunnen zich aanmelden. Aanmelden kan 
tot 25 maart bij Jan Spee.

Lentewandeling:
Donderdag 3 april wordt de lentewandeling ge-
houden. Deze wandeling heeft een mooie titel 
meegekregen: “Historisch rondje Vierlingsbeek”. 
De wandeling begint bij gemeenschapshuis Jof-
fershof om 13.30 uur en zal zo’n 1 ½ tot 2 uur in 
beslag nemen. Daarna krijgt men in het Joffershof 
een kopje koffie aangeboden. 

Kiendata:
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 21 maart, 4 april Aanvang:  14.00 uur

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

Knotbomen.

Wie kent ze niet. Bomen met vaak meerdere ver-
dikkingen op enkele meters hoogte en een pruik 
van takken. Ze zien er welhaast misvormd uit maar 
het zijn markante  landschapselementen waarvan 
er helaas steeds minder zijn. Want als ze niet bij 
regelmaat om de pakweg 10 tot 15 jaar van hun 
takken ontdaan worden, dreigt zo`n boom tijdens 
een flinke zomerstorm uiteen  te scheuren. En dat 
zou jammer zijn want ze zijn niet allen mooi in het 
landschap maar ook heel waardevol voor veel 
diersoorten die in holtes schuilen of nestelen zoals 
steenuilen, vleermuizen en grote insecten b.v. het 
vliegend hert.

Onlangs heb ik samen met Eric Lamers en met 
Piet van Rens drie van zulke bomen op hun grond-
gebied geknot. Twee in het stroomgebied van 
de Molenbeek vlak bij de watermolen en een aan 
de Hogeweg waar het favoriete wandel- en fiets-
pad langs de Maas loopt. Twee eiken en een wilg. 
Kanjers waarvan er twee meer dan tweehonderd 
jaar oud zijn!

Nu zijn algemeen de knotwilgen- en essen wel be-
kend in het Nederlandse landschap maar knotei-
ken zie je toch minder. Ze zijn een overblijfsel uit 
een vervlogen tijd waarin elke boer voor zijn be-
drijfsvoering niet zonder “geriefhout” kon. In de 
maasheggen kom je nu nog veel knotbomen te-
gen. Tot voor de tijd van de ruilverkaveling in be-
gin jaren tachtig van de vorige eeuw  bestond het 
maasheggengebied enkel uit weiland. Kleine per-
celen afgebakend met dichte heggen met daartus-
sen de knotbomen. Deze werden op twee en een 
halve meter hoogte geknot. Het vee kon zo doen-
de niet de verse uitlopers afknagen. Bovendien 
groeide er na een aantal jaren vrij rechte stammen 
de hoogte in. En dat was wel zo praktisch. Essen-
hout is taai en uitermate geschikt om stelen van te 
maken. Eikenhout is duurzamer en werd vaak voor 
palen of andere doeleinden gebruikt. Bovendien 
was het ook prima brandhout. Jaarlijks moest een 
flinke berg stookhout verzameld worden; niet al-
leen om de kachels brandend te houden maar ook 
voor het koken van veel heet water. Daartoe werd 
de bruspot” gestookt. Als kind kan ik me nog her-
inneren dat we er hete kleine aardappels uitvisten 
en oppeuzelden; dat het voor de varkens bedoeld 
was deerde ons niet. Nostalgie; ik weet het.
Het geeft me evenwel een goed gevoel dat ik sa-
men met Piet en Eric twee wel zeer markante bo-
men voor het nageslacht heb kunnen redden!

Rein Verhoeven.
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Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen is het 
week 14 (1 en 3 april):

SAMEN STERK VOOR
GOEDE DOELEN

Onderstaand willen wij u alvast uitleggen hoe het 
in zijn werk gaat, u hoeft nu dus nog niets te 
doen!
Twaalf nationale collectes (waarvoor al in Vier-
lingsbeek en Groeningen gecollecteerd wordt) 
hebben we gebundeld. We komen nu dus één 
keer aan de deur in plaats van 12 keer.
Op het andere blad ziet u een overzicht van de 
goede doelen waarvoor u geld kunt schenken.
Bij voorkeur noteert u achter ieder goed doel het 
bedrag dat u wilt geven. Als u niets aangeeft wordt 
het bedrag verdeeld over de goede doelen. Nadat 
u alles bij elkaar opgeteld hebt, kunt u het totaal-
bedrag contant in de envelop doen met het 
invulformulier.
Zorg dat de envelop goed dichtgeplakt is.
U hoeft geen naam te zetten op de invullijst of en-
velop. Uw bijdrage blijft anoniem.

Dinsdag 1 april of donderdag 3 april komen 
twee collectanten met identificatiepasje tussen 
18.00 - 20.00 uur de envelop bij u ophalen.

ZORGT U SVP DAT DE ENVELOP VOOR ONS 
KLAAR LIGT.

Voor alle duidelijkheid: de diverse acties van plaat-
selijke verenigingen en de basisschool kunt u ge-
woon aan de deur blijven verwachten.

We hopen dat de gezamenlijke collecte wederom 
naar ieders tevredenheid zal verlopen. Denk goed 
na over de giften die u doet en bedenk dat alle 
goede doelen uw steun hard nodig hebben. Wij 
zorgen dat uw bijdrage op de juiste plek terecht 
komt en houden u op de hoogte van het resultaat.

Voor straks alvast hartelijk bedankt voor uw mede-
werking en bijdrage, wij vertrouwen op u!

Namens de kerngroep Samen Sterk Voor Goede 
Doelen.

Koningsdag 2014

Ook dit jaar organiseert het comité Oranje Boven 
weer een spetterende Koningsdagviering!

Het feest word dit jaar gevierd op zaterdag 26 april

We beginnen traditiegetrouw met de optocht van 
versierde fietsen en andere voertuigen. Na afloop 
van de optocht zijn er voor de kinderen weer diver-
se spelen te doen rond basisschool de Laurentius-
hof.

Door het grote succes van voorgaande jaren wordt 
er ook dit jaar weer voor de kinderen vanaf groep 
zes tot en met de tweede klas van de middelbare 
school een vrijmarkt georganiseerd.

Om deze vrijmarkt in goede banen te leiden zijn er 
wel een aantal spelregels:
*  Alleen kinderen vanaf groep zes tot en met de 

tweede klas van de middelbare school mogen 
spulletjes verkopen.

*  Er mag alleen speelgoed verkocht worden (geen 
huisraad of andere zaken).

*  Het plein en de omliggende straten zijn in ver-
band met de festiviteiten alleen te voet of per 
fiets bereikbaar.

*  Alles wat niet verkocht wordt moeten de kinde-
ren weer mee te nemen.

*  De kinderen kunnen tussen 11.30 en 12.00 uur 
naar binnen om hun spulletjes uit te stallen.

*  Iedereen dient zijn eigen rommel op te ruimen en 
het plein netjes achter te laten.

Om er voor te zorgen dat iedereen die graag zijn 
spulletjes wil verkopen ook een plekje heeft willen 
wij graag dat de kinderen zich aanmelden via oran-
jebovenvierlingsbeek@hotmail.com 
In het mailtje graag de naam, leeftijd, en de groep/
klas vermelden.

Wij kunnen er dan voor zorgen dat iedereen voldoen-
de ruimte heeft om zijn spulletjes goed uit te stallen.

Vrijwilligers gevraagd
Zoals ieder jaar willen wij ook weer voldoende be-
geleiders bij de diverse spelen kunnen zetten zodat 
onze Koningsdag weer een gezellig feest kan wor-
den voor iedereen.

Om dat te kunnen, zijn wij dringend op zoek naar 
vrijwilligers die ons willen komen helpen.
Wij zoeken mensen die de kinderen begeleiden/hel-
pen bij de diverse spelen.

Wilt u er voor zorgen dat we er weer een groot suc-
ces van kunnen maken meld u dan aan als vrijwilli-
ger door te mailen naar: 
oranjebovenvierlingsbeek@hotmail.com 
of neem contact op met Marc Vernooij 
0478- 630035 
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‘Vom gehen, stehen und sein’
Dagmar Reichel exposeert in het 
Koningskerkje

Van zaterdag 22 maart tot en met maandag 21 april 
2014 exposeert de Duitse kunstenares Dagmar 
Reichel schilderijen, objecten en grafiek in het Ko-
ningskerkje te Vierlingsbeek. Dagmar Reichel is af-
komstig uit de autonome schilderkunst en de grafi-
sche technieken. Beide disciplines zijn nog altijd in 
haar werken terug te zien, hoewel ze steeds sterker 
ervaart dat object- en installatiekunst haar meer en 
meer interesseren.

In de kunst van Dagmar Reichel gaat het om haar 
verlangen naar het verbeelden van haar blik op de 
horizon. En naar het vormgeven van haar nieuws-
gierigheid naar datgene wat voorbij de horizon ligt. 
Soms doet ze dat met een knipoog, soms over-
heerst de melancholie in haar beelden of is simpel-
weg alleen de esthetiek belangrijk. De werken van 
Dagmar Reichel zou men kunnen indelen onder het 
begrip conceptuele kunst. Hoewel in de strikte, oor-
spronkelijke betekenis van deze kunststroming de 
opvatting heerste dat het kunstwerk niet mooi hoeft 
te zijn, is dat bij Dagmar Reichel wel het geval. Zij 
weet op een verrassende en originele manier haar 
ideeën om te zetten in treffende beelden die met 
veel aandacht en vakmanschap zijn gemaakt.

Van gaan - staan en zijn
Er zijn periodes in het leven waarin zowel het licha-
melijke als het geestelijke ‘gaan’, bewust of onbe-
wust, onze aandacht opeist. Op andere momenten 
is het meer het ‘staan’ of de ‘stilstand’ die op de 
voorgrond treedt. Deze veranderingen overkomen 
ons, los van de vraag of het een eigen keuze is of 
dat de situatie door invloeden van buitenaf wordt 
bepaald. In de gedachtewereld van Dagmar Reichel 

brengen beide toestanden haar bij het ‘zijn’. Het 
‘zijn’, dat steeds weer uitwijkmogelijkheden biedt of 
keuzes, vragen en oplossingen beschikbaar houdt. 
Het ‘zijn’ dus, dat ons tot beslissingen dwingt en 
(opnieuw) in beweging brengt. Als een eeuwige 
kringloop van het leven. Met haar werken wil Dagmar 
Reichel de verschillende toestanden verbeelden en 
de toeschouwers uitnodigen de dialoog aan te gaan.
De expositie wordt op zondag 23 maart om 15.00 

uur geopend. Op de openingsmiddag wordt door de 
kunstenaar Dirk Windbergs een klankperformance 
uitgevoerd waarmee hij een samenspraak wil aan-
gaan met het werk van Dagmar Reichel. Iedereen is 
welkom en de entree is gratis.
De expositie is van 21 maart tot en met 21 april  te 
bezichtigen op zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Tijdens de Paasdagen is de expositie 
eveneens geopend.

www.koningskerkje.nl
www.dagmarreichel.de

Woensdag 26 maart 
Avondwandeling / Speurtocht

Deze avondwandeling of speur-
tocht wordt zoals vanouds gere-
geld door de eigen leden van de 
VOVG. We vertrekken dit jaar om 
19.00 bij Café de Wildeman. 

Iedereen die zich voor deze wandeling opgegeven 
heeft ontvangt nog nadere informatie.
 

Vertrek:  19.00 uur
Locatie: De Wildeman
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Ruim 11.000 Euro voor lokaal 
verenigingsleven

De PLUS Verbeeten Sponsoractie is ten einde. Op 
maandag 24 februari werden tijdens een feeste-
lijke avond de cheques overhandigd aan de deel-
nemende verenigingen. Deze avond vond plaats 
bij zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek. Alle 
deelnemende verenigingen waren met twee perso-
nen uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de feeste-
lijke afsluiting van deze actie.
De avond werd verder opgeluisterd door twee sur-
prise-acts van Smartlappenkoor Van Heure Zin-
ge uit Vierlingsbeek en tonprater Rob Scheepers, 
winnaar van de Zilveren Narrenkap bij het Keiebij-
ters Kletstoernooi 2014 (bekend van Omroep Bra-
bant). De toch al opgewekte ambiance werd hier-
door luister bij gezet.

Bij elke besteding van 10 euro konden klanten van 
PLUS Verbeeten met een voucher10 cent doneren 
aan een vereniging naar keuze. In totaal namen 53 
verengingen uit het folderverspreidingsgebied van 
PLUS Verbeeten Overloon en Vierlingsbeek deel 
aan deze Sponsoractie. Naast het sparen van vou-
chers was er nóg een manier om extra geld in uw 
clubkas te krijgen. Verenigingen mochten zichzelf 
presenteren in of rondom de winkel(s) met een lu-
dieke activiteit om extra vouchers te scoren van 
klanten. Een dergelijke leuke activiteit leverde voor 
verschillende deelnemers veel extra vouchers op 
en bovendien werden voor de leukste vijf activi-
teiten extra prijzen uitgeloofd. Deze prijzen wer-
den uitgereikt door burgemeester Karel van Soest. 
De hoofdprijs hiervan was 250 euro en ging naar 

Zang- en theatergroep Oker, zij voerden een aan-
tal weken geleden een aantal flashmobs op in de 
winkel van PLUS Verbeeten in Overloon. De twee-
de prijs , goed voor 100 euro, ging naar het Groe-
nings Koor. De overige prijzen, ieder 50 euro gin-
gen respectievelijk naar Basischool De Bolster uit 
Sambeek, Zonnebloem Overloon-Holthees-Smakt 
en RKVV Volharding. De laatstgenoemde, RKVV 
Volharding, had tevens het hoogste bedrag bij el-
kaar gespaard, bijna 700 euro!
Jan Verbeeten van PLUS Verbeeten: “Wij zijn trots 
dat wij samen met het lokale verenigingsleven 
deze actie tot een succes hebben kunnen maken. 
We hebben een wederzijdse afhankelijkheid en zijn 
dus altijd op zoek naar duurzame samenwerkin-
gen, de ene hand wast de andere.  Verenigingen 
zijn vaak op zoek naar ondersteuning of sponso-
ring en wij zijn afhankelijk van de loyaliteit van de 
leden van deze lokale verenigingen, dat realiseren 
wij ons goed“. In totaal werd er door de verenigin-
gen voor dik 11.000 euro bij elkaar gespaard, daar 
kwam de genoemde 500 euro voor de ludieke ac-
ties nog bij. Kortom, PLUS Verbeeten heeft haar 
slogan met deze actie echt kracht bij gezet; PLUS 
Geeft meer…

HERINNERING
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 onder-
steunt kansarme kinderen in Uganda door ervoor 
te zorgen dat zij goed onderwijs kunnen krijgen. 
Hierbij wordt de lokale bevolking betrokken en zo-
veel mogelijk zelf verantwoordelijk gemaakt. Truus 
Beckers van de stichting zal zowel tijdens de Eu-
charistieviering (AANVANG 10.3O UUR!) als tijdens 
de vastenmaaltijd foto’s en video’s laten zien van 
hetgeen er intussen gerealiseerd is en informatie 
geven over de resultaten en de inspanningen die 
ervoor nodig zijn. 

De (sobere) maaltijd die wij serveren bestaat uit 
een typisch Oegandese maaltijd met een voorafje 
en een (uitgebreide) hoofdmaaltijd.
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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 aanmelden door onderstaand for-
mulier in te vullen en samen met het geld voor de 
maaltijd in een gesloten enveloppe in te leveren bij 
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 Vierlingsbeek. 
Aanmelden via email kan ook:
toontinydejong@online.nl/ rabo 13 11 02 818 on-
der vermelding: movvastenmaaltijd. Mogen we 
(weer) op U rekenen?????

Alvast dank voor uw aandacht en………….uw be-
trokkenheid!

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

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

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

Aantal personen:__________volwassenen

  ___________kinderen

✁

Met PLUS naar 
Circus Herman Renz

Vanaf 18 april zal het Nederlands Nationaal Circus 
Herman Renz haar tenten opslaan aan het  
St. Annaterrein in Venray. Inwoners uit de regio 
kunnen dan al gaan genieten van een wandeling 
over het circusterrein. Met meer dan 100 mede-
werkers, zo’n 40 vrachtwagens en een megagro-
te circustent is dit al een lust voor het oog. PLUS 
Judith en Guido van Dijck in Venray en PLUS Ver-
beeten in Overloon en Vierlingsbeek zijn er trots 
op dat het weer gelukt is de geheel vernieuwde 
voorstelling naar Venray te halen. Op 19, 20 en 21 
april, zullen maar liefst 5 voorstellingen, speciaal 
voor klanten van PLUS gehouden worden. Entree-
bewijzen zijn gemakkelijk en zeer voordelig te ver-
krijgen bij de PLUS supermarkten in Venray, Over-
loon en Vierlingsbeek. Bij elke besteding van € 
5,00 ontvangt de klant een circuszegel. Bij 15 ze-
gels is een kaart vol en tegen inlevering daarvan 
kan een entreebewijs gekocht worden van € 29,95 
voor slechts € 9,95 (inclusief 1x versnapering + 1 

drankje). De spaaractie loopt van 16 maart tot en 
met 12 april 2013, wees er snel bij want vol=vol.  

Kleur jezelf GRATIS naar het circus.
De kinderen van de onderbouw van de scholen 
uit de marktgebieden van PLUS Verbeeten Vier-
lingsbeek, PLUS Verbeeten Overloon en PLUS van 
Dijck Venray mogen meedoen aan de kleurwed-
strijd. Degene die de mooist gekleurde of versier-
de kleurplaat inlevert wint een Paas-arrangement 
voor 2 personen. Hij of zij mag samen met een 
vriendje of vriendinnetje naar de voorstelling van 
Circus Herman Renz, op zondag 20 april om 15.00 
uur. Daarnaast mag hij of zij voorafgaand aan de 
voorstelling paaseieren zoeken in en rondom het 
circus. Er zullen per winkel drie prijswinnaars zijn, 
in de categorieën t/m 4 jaar, 5 t/m 8 jaar en 9 t/m 
12 jaar. 

Harmonie
de 
Herleving

Muziek maken, dát is leuk!  

Muziek maakt blij, muziek zegt meer 
dan woorden. 
Waar je ook komt, muziek is een taal die overal ter 
wereld gesproken wordt. Maar vooral is het gewel-
dig leuk om muziek te maken, een instrument te 
bespelen en je talent hierin te ontdekken. Iedereen 
kan het leren. Dus: Ontdek je talent! 

Om een instrument te kunnen bespelen, gewoon 
voor jezelf of in een band, bij het jeugdorkest, de 
harmonie of in de drumband: het begint met les-
sen “algemene muzikale vorming”. In deze lessen 
leer je noten lezen, ritmes begrijpen en verschil-
lende melodieën spelen, met behulp van een blok-
fluit. Je kunt al snel zelf liedjes spelen en samen-
spelen.  
In Vierlingsbeek worden deze muzieklessen ge-
organiseerd door harmonie “De Herleving”. Deze 
lessen worden verzorgd door Marjan Jakobs.
Deze opleiding duurt 1 jaar. Uw kind heeft dan een 
goede basis om door te stromen naar een ander 
instrument.  

De lessen starten na de zomervakantie en worden 
op dinsdag gegeven vanaf 15.30 uur in de Joffers-
hof in groepjes van ongeveer ± 4 kinderen. Elke 
les duurt een half uur. 
Ook kinderen die naar de BSO gaan, kunnen deel-
nemen. 

✁
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De kosten voor deelname aan de blokfluitopleiding 
❑ - Lidmaatschap van harmonie “de Herleving”  

  € 50,00
❑ - Blokfluitlessen gebaseerd op 40 lessen 
 (afhankelijk van het aantal opgaves) € 45,50
❑ - Materiaalkosten (2 boeken + cd, yamaha 

kunststof blokfluit, werkboek) € 47,00

Lijkt het jou leuk om mee te doen?  Geef je dan op 
voor de gratis proeflessen!
Jij, en je ouders, krijgen de mogelijkheid om de 
sfeer te komen proeven en kennis te maken met 
de blokfluitdocent tijdens de gratis proeflessen op 

✁

dinsdag 25 maart en 1 en 8 april.
Tijdens deze lessen mag je natuurlijk blokfluiten 
(Als je zelf geen blokfluit hebt, kun je er eentje van 
mij gebruiken) en ontdekken dat muziek maken 
heel erg leuk is! 
Tijdens de laatste proefles is de mogelijkheid om 
je definitief op te geven en heb je de mogelijkheid 
om de materialen te bestellen.

Nog vragen? 
Bel dan naar: Marjan Jakobs 
(0485 571097 / 06 12772465)  
Mail: jwm.jakobs@home.nl

Hopelijk zie ik jullie op de dinsdagen  25 maart, 1 en 8 april in de joffershof om 16.15uur.

Ja, ik wil graag meedoen aan de proeflessen: 

Mijn naam is:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

adres:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Geboortedatum:  ________________________________________________  Telefoon:  _________________________________________________________  

E-mail:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Inleveren voor 25 maart in de grote blokfluit die in de hal van de school staat!

✁
WEBSITE 
VIERLINGSBEEK-GROENINGEN

Om alle inwoners en bezoekers van onze prachti-
ge dorpen ook online te kunnen voorzien is er op 
initiatief van Dorpsraad Vierlingsbeek de website 
(www.vierlingsbeek-groeningen.nl) in het leven ge-
roepen. Daarnaast is de website ingericht voor be-
drijven, verenigingen, stichtingen, evenementen en 
andere organisaties. 
De website is inmiddels online. 

We bieden alle verenigingen / stichtingen / etc. uit 
Vierlingsbeek en Groeningen de gelegenheid om 
zich te profileren doormiddel van een eigen pa-
gina op de site. U kunt zelf bepalen wat u hier op 
wilt zetten. Hier zijn verder geen kosten aan ver-
bonden. 
Bekijk de website eens, daar kunt u ook zien wat 
andere verenigingen en bedrijven op hun pagina 
hebben gezet.

Graag zouden wij van u de tekst en wat foto’s ont-
vangen zodat we de pagina voor u kunnen opzet-
ten. U kunt natuurlijk in de toekomst altijd iets la-
ten aanpassen.

Daarnaast willen we graag uw nieuws, agenda 

items en/of evenementen op de website zetten zo-
dat u een grotere doelgroep bereikt en meer men-
sen weten wat er allemaal in onze dorpen te doen 
is. 
Met vriendelijke groet,
 
Bram Verstegen namens de website commissie
vierlingsbeekgroeningen@gmail.com   
www.vierlingsbeek-groeningen.nl

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 
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VONDELNIEUWS

Vrijwel ten tijde van het moment dat ook de 
laatste,  meest optimistische volgelingen van
de jaarlijkse Elfstedentocht voorspellers, 
“voorlopig” weer definitief en wat knorrig van 
hun geloof vielen, kwamen de Vondelleden 
in Concordia zoals ieder jaar bijeen voor hun 
(66ste) Algemene Ledenvergadering.
En vanzelfsprekend werd er weer, zoals dat 
dan gewoonlijk wordt omschreven, vooruit-  
en teruggeblikt.
Nog vers waren de fijne herinneringen aan het 
Kerstconcert 2013 in het Koningskerkje.
Het eerste optreden van Vondel o.l.v. dirigent 
Alexej Romanov.
Na stevig repeteren met veel nieuw en interes-
sant repertoire, voelden de lovende kritieken 
als een aangename en verdiende beloning.  
De vaststelling dat die waardering voor een  
deel ook op het conto van de geweldige so-
praansoliste Chris Hilkens, het “Hout- ensem-
ble” van Harmonie de Herleving en het solis-
tische pianowerk van Alexej Romanov moet 
worden geschreven, zal niemand willen be-
twisten.
Ofschoon met het aantreden van een dirigent 
van het professionele kaliber van Romanov, de 
muzikale  kwaliteiten van Vondel ongetwijfeld 

een positieve en vernieuwende impuls hebben
gekregen, zou het ook een zegen zijn, als som-
mige partijen met nieuwe leden konden wor-
den uitgebreid.
Onder het motto “iedereen kan (leren) zingen”, 
bent ook u dus van harte welkom bij Vondel.
De agenda voor 2014, is op dit moment nog 
niet volledig bekend. 
We zullen u natuurlijk daarover later nog infor-
meren.

Op de jaarvergadering werd Ans Hendriks ove-
rigens in de bloemen gezet en gefeliciteerd,  
omdat ze, tot veler genoegen, al meer dan 
12,5 jaar bij Vondel van zich laat horen. 

Op zondag 30 maart a.s. om 11.00 uur,
is het Vondelkoor  te beluisteren in de kerk in 
Smakt, waar de maartse Jozefmaand  traditie-
getrouw wordt afgesloten met een doorgaans
drukbezochte eucharistieviering. Daarna zijn 
we op 4 mei, samen met het Groenings koor 
en Harmonie de Herleving present op het 
Vrijthof bij de jaarlijkse Dodenherdenking.

Maar wij hopen u feitelijk al eerder te treffen, 
namelijk op de (witte) donderdag voor Pasen, 
als op 17 april a.s. Vondelleden bij u aanbellen 
voor de  jaarlijkse bloemenactie. 
Alvast bedankt voor uw welwillendheid.

De voorzitter,
Martin van Rijswijck.  

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.



17

Kinderen 
stemmen op hun 
favoriete boek 
tijdens de 
Kinderjury

Vanaf woensdag 5 maart kunnen kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar weer stemmen op hun favoriete 
boek dat is verschenen in 2013. Er zijn twee leef-
tijdsgroepen die elk hun eigen winnaar kiezen: 6 
t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. De stemperiode loopt 
van 5 maart tot 14 mei.  Op 22 juni wordt bekend-
gemaakt welke boeken de Prijs van de Nederland-
se Kinderjury 2014 winnen.

Kinderen kunnen een stemboekje boordevol infor-
matie ophalen in de bibliotheek Boxmeer,  Cuijk, 
Haps, Gennep, Vierlingsbeek, Overloon en Wan-
roij.  Het boekje bevat naast boekentips, een ‘eer-
ste hulp bij meningen’ en een recensieformulier. 

Kinderen die een ingevuld stemformulier inleve-
ren ontvangen een uitnodiging voor de feestelijke 
afsluiting in de vorm van een bingo op 23 april in 
Cuijk of op 24 april in Boxmeer. 
 
Een aantal van de boeken waarop gestemd kan 
worden zijn ook in braille en gesproken vorm ver-
krijgbaar  op de website www.superboek.nl.

D-Day als stripverhaal in museum

Het Oorlogsmuseum Overloon heeft er iets nieuws 
bij, namelijk honderd vierkante meter stripteke-
ning. In opdracht van het museum maakte teke-
naar Teun Berserik een panorama van maar liefst 
twintig meter breed en vijf meter hoog over alle 
voorbereidingen van de invasie in Normandië. De 
titel van het kunstwerk is “De aanloop naar D-
Day”.

De geallieerde invasie in Noordwest-Europa vond 
zeventig jaar geleden plaats, op 6 juni 1944. Het 
museum, waar een ongelooflijke hoeveelheid be-
vrijdingsmaterieel staat opgesteld, wilde graag 
die onbekende voorbereidingen een keer in beeld  
brengen. En doet dat dus nu in de meest letterlij-
ke zin. De tekening is gemaakt in de stijl waarmee 
tekenaar Hergé indertijd de verhalen van Kuifje te-

kende. De keuze voor Berserik als tekenaar was 
een logische, want Berserik is niet alleen een ta-
lentvol kunstenaar, maar hij heeft zich door de ja-
ren heen ook ruim verdiept in de Tweede Wereld-
oorlog. Het gevolg daarvan is dat de enorme teke-
ning in het museum boordevol details zit, die pas 
opvallen als de tekening goed bekeken wordt. Het 
museum heeft voldoende zitruimte bij het panora-
ma ingericht, zodat iedereen er op zijn gemak naar 
kijken kan. 
De tekening is als permanente uitbreiding van de 
vaste tentoonstelling geplaatst tegen een grote 
glazen pui. Omdat die glaswand het licht van bui-
ten doorlaat, gaat de tekening leven door het licht-
spel van zon en wolken. 

Gezien de inhoud is de tekening een ruime hand-
reiking naar de internationale Liberation Route. Dat 
is een groot project in vijf Europese landen waarbij 
historische plaatsen en bevrijdingsoperaties van 
Londen tot Berlijn met elkaar verbonden worden. 
Overloon ligt op die route. Het museum maak-
te eerder deze week al bekend dat het de nieu-
we tentoonstelling Routes of Liberation in april zal 
presenteren. En met het gloednieuwe D-Day pa-
norama zet het de volgende stap in de richting van 
het herkenbaar maken van die bevrijdingsroute in 
het landschap.

Paasworkshop

Wanneer: Donderdag 3 april 2014
Waar: Tuincentrum Olieslagers,
 ‘t Zand 18, Boxmeer
Door: Tuincentrum Olieslagers
Hoe laat: 19.30 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur) 
Kosten: € 21,- voor leden en 
 € 26,- voor niet-leden
Aanmelden: Vóór 24 maart 2014

Onder deskundige begeleiding van Olieslagers 
gaan we een passend tafelbloemstuk maken om in 
de Paassfeer te komen. Wilt u ook meedoen aan 
deze leuke, leerzame en gezellige avond en met 
een eigen werkstuk naar huis gaan? Meld u zich 
dan direct aan, want vol is vol!



18

De workshop is voor iedereen toegankelijk, dus le-
den en niet-leden. Neem daarom uw familie, vrien-
din of collega mee.
U hoeft niets mee te nemen. De koffie of thee met 
iets lekkers is al in de kosten opgenomen.
Nadere informatie bij Roos Gielen.

Aanmelden
U kunt zich bij Roos Gielen telefonisch aanmelden 
of via een e-mail bericht.
Telefoon: 0485-383296 / E-mail: roos@noorder-
haeghe.nl

Let op: Het aantal deelnemers is beperkt, dus 
wees er snel bij.
Uw aanmelding is pas geldig als u het verschul-
digde bedrag heeft betaald 
vóór 28 maart 2014 op rekening nummer 
NL92 RABO 0134350189 t.n.v. Groei & Bloei.

De medewerkers van Radius, organisatie voor wel-
zijn Land van Cuijk zijn ook werkzaam in Boxmeer. 
Zij  zijn dringend op zoek naar mensen die op vrij-
willige basis ondersteuning willen bieden aan ou-
deren en hun mantelzorgers in de thuissituatie. 
Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig en 
zijn op zichzelf en hun mantelzorger aangewezen. 
De mantelzorger kan op een gegeven moment oa-
verbelast raken en als er geen kinderen of familie 
in de buurt wonen, zijn zij afhankelijk van anderen. 
Met uw aanwezigheid ondersteunt u de mantel-
zorger zodat deze met een gerust gevoel er even 
tussenuit kan. U brengt een bezoek, waarbij voor-
al een gezellige invulling zoals een praatje maken, 
een spelletje doen of een wandelingetje maken, 
heel zinvol kan zijn. Een contact komt tot stand 
door bemiddeling via het ouderenwerk van Radi-
us.
U wordt vaste vrijwilliger bij een cliënt. Wat wij van 
u vragen is een uurtje van uw tijd, eens per week 
of in de twee weken en dat u affiniteit heeft met de 
ouder wordende mens.
Deze dienst, Aanwezigheidshulp, wordt uitgevoerd 
door de SWOGB in samenwerking met het oude-
renwerk van Radius, organisatie voor welzijn in 
Boxmeer. Zij verzorgen informatiebijeenkomsten 
en bijscholingen waaraan u kunt deelnemen. 
Heeft u belangstelling? Wij staan altijd open voor 

een gesprek waarin we u uitgebreider kunnen ver-
tellen waar u als vrijwilliger voor komt te staan. U 
wordt begeleid en ondersteund door een beroeps-
kracht.

U kunt zich aanmelden bij Jacqueline Cremers en 
Lineke Verheijen, ouderenwerkers Radius, via e-
mail jacquelinecremers@radius-lvc.nl en linekever-
heijen@radius-lvc.nl of bel naar het secretariaat, 
tel. 0485-574440. 

RADIUS
      organisatie voor welzijn Land van 

Cuijk

 

          Uit op Zondag

Wat: Film Hachi,  
 Engelstalige familiefilm met 
 Nederlandse ondertiteling.
Waar: Boomgaard, 
                  Woonzorgcentrum Sint Anna
 Veerstraat 49, Boxmeer
Wanneer: Zondag 23 maart 
Tijd: 14.30 uur , gratis entree

Richard Gere: over de band tussen een in de steek 
gelaten hond en de hoogleraar die zich over hem 
ontfermt. Deze film van de Zweedse regisseur 
Lasse Hallström is gebaseerd op het waargebeur-
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de verhaal van de Japanse rashond die in de ja-
ren twintig en dertig van de vorige eeuw jarenlang 
trouw bleef wachten op zijn inmiddels overleden 
baasje. 

U bent allen van harte welkom.

Vraag van de week 

Het Advies- en Informatiepunt in Boxmeer is een 
voorpost voor de vele instellingen die in Boxmeer 
en omgeving werkzaam zijn op het gebied van uit-
keringen, wonen, zorg en welzijn. Iedereen die in-
formatie of advies wil en niet weet waar hij hier-
voor naartoe kan, kan bij ons aankloppen. In deze 
rubriek wordt elke maand een vraag gepubliceerd 
die aan het Advies- en Informatiepunt is gesteld. 
De informatie is algemeen. Er kunnen geen rech-
ten aan worden ontleend.

Vraag:
Wanneer komt mijn kind voor leerlingenvervoer in 
aanmerking?

Antwoord:
Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er 
voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij 
ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms 
kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de 
school ver weg is. De gemeente beslist of uw kind 
recht heeft op leerlingenvervoer en welk soort leer-
lingenvervoer noodzakelijk is. Er zijn verschillende 
mogelijkheden voor leerlingenvervoer, zoals een 
openbaarvervoerabonnement, aangepast vervoer 
of een vergoeding voor het zelf halen en brengen 
van uw kind. Gemeenten mogen een bijdrage vra-
gen voor het leerlingenvervoer van leerlingen in 

Wandelen met Mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert 
op 21 maart 2014 in samenwerking met de IVN 
een wandeling voor mantelzorgers. Tijdens deze 
wandeling kunt u ervaringen uitwisselen met ande-
re mantelzorgers. Ook kunt u kennismaken met de 
mantelzorgconsulent uit het Land van Cuijk, waar 
u terecht kunt met vragen of advies. 
We verzamelen om 10.00 uur bij Zorgboerderij 
“Samen”, Venrayseweg 19, 5825 AB Overloon.
U hoeft zich niet op te geven voor deze activiteit. 
De wandeling zal tot ongeveer 12.30 uur duren. 
Hierna is er de mogelijkheid om op eigen rekening 
een consumptie te gebruiken bij Zorgboerderij Sa-
men. 
We hopen u op 21 maart te ontmoeten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Steunpunt Mantelzorg via 0485-846739 of u kunt 
mailen naar info@mantelzorglvc.nl  Aanmelden is 
niet nodig.

het (speciaal) basisonderwijs, behalve als uw kind 
een beperking heeft en het daardoor niet met het 
openbaar vervoer kan reizen.

Vanaf 1 augustus 2014 gaat het nieuwe stelsel 
voor passend onderwijs in. Dan kunnen leerlingen 
in het voortgezet speciaal onderwijs alleen nog ge-
bruikmaken van leerlingenvervoer als zij door hun 
handicap niet naar school kunnen. De gemeen-
te bekijkt per leerling of leerlingenvervoer nodig is. 
Voor overige leerlingen in het speciaal onderwijs 
verandert de aanspraak op leerlingenvervoer niet.

Meer weten:
Kom dan naar het inloopspreekuur op maandag 
t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 uur in Cultureel 
Centrum de Weijer te Boxmeer. Of bel voor een af-
spraak (tel. 0485-576763). 
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vrijdag 21 maart > cabaret > 
RONALD 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 
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 gra-
tis kaarten via Facebook Welcome Bij Janssen en 
Facebook PLUS Verbeeten

zaterdag 29 maart > concert > 
BEUKFEEST: SIN7SINS + 
VALKYRE + COLD EMBRACE
De 18de editie van Beukfeest staat in het teken 
van gothic en symfonische metal. Met in de hoofd-
rollen drie female fronted bands: Sin7Sins, Valkyre 
en Cold Embrace.

De avond wordt geopend door de symfonische 
metalband Cold Embrace. Deze jonge Amsterdam-
mers zijn een nieuwe aanwinst voor de Nederland-
se metalscene. Een paar maanden geleden kwam 
de demo The Fall Of Silence uit waarop Cold Em-
brace je meeneemt naar een sprookjesachtige en 
duistere wereld waar je zo verdwaalt in een dool-
hof van emoties. Het vijftal rond frontvrouw Sascha 
van der Meer timmert hard aan de weg en wil dit 
graag laten zien en horen tijdens het Beukfeest. 
Vervolgens betreed het Belgische Valkyre het po-
dium. Dit zestal is actief sinds 2004. Inmiddels 
heeft de band al enkele EP’s in eigen beheer ver-
vaardigd en onderdak gevonden bij het Duits label, 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Op 9 maart heb ik een vrolijke gestreepte 
huissleutel met poppetje gevonden op de 
picknick tafel van het speeltuintje in het park 
achter de dierenweide bij het Joodse kerkhof.

Als iemand deze mist kan hij contact opne-
men met:

Willem Weerts
Laurentiusstraat 31
Vierlingsbeek

 adverteren
doet verkopen

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                                                   

 
 

 

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.

          kusterscatering.nl
     
            Soetendaal 8
          Vierlingsbeek 
            0478-632213

U kunt bij ons terecht voor 
ontbijt                     broodjes                      lunch 
     koud buffet   warm buffet     thema buffet      
hapjes                    tapas                     barbecue 

Maar ook voor de complete verzorging  
van uw tuinfeest 

Bandenhandel Groeningen 
is verhuisd! 
Per 1-1-2014 zijn we gevestigd 
in ons nieuwe bedrijfspand gelegen 
aan Erflanden 17 te Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237

Openingstijden:
Maandag                18.00 - 22.00 uur
Woensdag              18.00 - 22.00 uur
Zaterdag                 08.00 - 16.00 uur

Valkyrie Rising. Bij dit label hebben de zes Belgen 
hun debuutplaat Our Glorious Demise uitgebracht. 
De muziek kan omschreven worden als melodi-
euze, atmosferische metal met folky en klassie-
ke invloeden. Geïnspireerd door bands als Theri-
on, Moonspell en Nightwish staat Valkyre garant 
voor een aangename combinatie van atmosfeer en 
zware metalen!
Afsluiter van de avond is de Sin7Sins. Deze gothic 
metalband is opgericht in 2006 waarbij het eerst 
als een project werd gezien. Kenmerkend voor 
dit vijftal zijn de verpletterende drums, opzwe-
pende gitaren en de adembenemende vocalen. 
Zowel schoon en puur als wel verstoord en per-
vers. Het debuut album Perversion Ltd werd uitge-
bracht in 2010 en kreeg veel lovende reviews. Ver-
volgens kreeg Sin7Sins veel aandacht in de media 
en in november 2013 had de band een Europese 
tour samen met Leaves Eyes. Ze deelden het po-
dium met bands als Stream of Passion, Sepultu-
ra en Epica en achter de schermen wordt alweer 
aan een nieuw album gewerkt. Hun unieke sound 
en podiumpresentatie is een ware streling voor het 
oog waar menig metalliefhebber wel zoete koek 
van lust.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 7,00 | <20 jaar: 5,00 euro > reserveren: info@
gryphus.nl

in petto
zondag 13 april > concert > OP UT TUFFELKE
vrijdag 18 april > cabaret > DE PARTIZANEN

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

Vanaf heden zijn we weer in het bezit van 
twee tapijtreinigers voor de verhuur. 
De tarieven zijn voor: een halve dag slechts 
€ 10,00 en voor een hele dag € 17,50.
De reiniger kost € 5,95 per liter wat goed is voor 55m2. 
Uiteraard kunnen wij de  tapijtreiniger brengen 
en ophalen. (ook voor autobekleding en bankstel)
Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

Tapijtreiniging

Warme Bakker Degen
Reclame: 17 t/m 22 maart
	 ●	 3/4 Kersenyoghurtvlaai € 8,30
	 ●	 Vezelbrood € 2,25
	 ●	 Croissant € 0,65
Reclame: 24 t/m 29 maart
	 ●	 8 pers. sinaasappelvlaai € 8,30
 ●	 Witbrood € 1,80
 ●	 Spelt mueslibrood € 2,15
Feestweek van 31 maart t/m 5 april
 
 Irenestraat 2  
 5825 CB Overloon
 Tel: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty
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Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

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

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   












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

Restaurant - Feestzaal - Catering

Kijk voor onze menukaart en 
mogelijkheden op

www.devierlinden.nl

Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637

bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl
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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

Kijk voor meer informatie op www.rabobanklvcmleden.nl

Heeft jouw vereniging of stichting 
nog een onvervulde wens?

Dien dan nu een aanvraag in voor 
het Fonds Maatschappelijke 
Betrokkenheid.

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853
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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

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

 
 

 

  

  

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 8642368



28

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














VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589


