Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen
Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag
8 april (paasnummer) 2014,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.
dorpsbladglobaal@home.nl
29e jaargang no. 7

2 april 2014

Vierlingsbeek/Groeningen
Verslag jaarvergadering 2014:

Vrijdag 14 maart werd de jaarvergadering gehouden in gemeenschapshuis Joffershof. Na het openingswoord van de voorzitter, met o.a. een terugblik op het 60-jarig jubileum, werd het gebruikelijke
programma afgewerkt. Bij de bestuursverkiezing
werden mevrouw Jeanne Vervoort-de Koning en de
heer Marius Cuijpers herkozen. Dit jaar hadden we
zes jubilarissen waarvan er tijdens de vergadering
drie werden gehuldigd vanwege hun jarenlange lidmaatschap. De 25-jarige jubilarissen waren:
mevrouw Nellie Deenen-Gerrits, de heer Jan Deenen
en de heer Piet Venhuizen. Zij werden door voorzitter Jan Spee toegesproken en kregen een oorkonde
van KBO Brabant en een boeket bloemen.

Daarna werd mevrouw Ger Gooren-Deenen door de
voorzitter toegesproken. Ze brengt al 20 jaar het
maandelijkse blad en de vele mededelingenbriefjes
rond en ze verzorgt al ettelijke jaren om de veertien
dagen het kienen. Voor het vele werk en tijd die ze
heeft gespendeerd aan de KBO werd zij benoemd
tot Lid van Verdienste van KBO Vierlingsbeek/
Groeningen. Hiervoor kreeg zij een oorkonde en
een boeket bloemen.

Buiten de vergadering om werden de heer Wiel
Wijnhoven, 25 jaar lid, mevrouw Finy van den Bergh
-Derks, 30 jaar lid en mevrouw To Rijnen-Rutten
(35 jaar lid) thuis gehuldigd en in de bloemetjes gezet.

Ook mevrouw Riek Achten-Arts kreeg bloemen
aangeboden voor haar inzet bij het kienen van het
afgelopen jaar. Een medewerker van de Rabobank
Land van Cuijk en Maasduinen kwam uitleg geven
over veilig pinnen, bankzaken regelen en telebankieren. Na de vergadering kon men de foto’s van de
seniorencarnavalsmiddag met Prins Leo Aarts bekijken onder het nuttigen van een broodje.
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21.00 uur feestavond met live muziek!
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
3 aug naar Ernst aan de 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

Van de redactie:
●

●

●

7 juni

De verkiezingen zijn achter de rug, we
hebben de kans gehad om te stemmen.. nu
afwachten wat het ons op gaat leveren als
één van de elf dorpen én als individu....
Onze volgende (Paas-)uitgave wordt alleen
al door de kaft een écht Paas- en voorjaarsnummer. Het bijbehorende artikel over de
wilde tulp wordt nu al geplaatst. Met dank
aan Peter Verdijk....
Ons dorp lééft: vol van activiteiten en evenementen. Dus STEM vanaf NU op:
www.brabant.nl/dorpenderby.!
Ook in Globaal wordt U op de hoogte
gehouden van alle initiatieven en (extra,
extra leuke) activiteiten!. Vierlingsbeek
gaat de strijd aan met: Boekel, Hoogeloon,
Hoogerheide, Maaskantje, Mill,
Nieuw-Vossemeer, St. Anthonis en Son!!

EVENEMENTEN:
2014:
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
14 mei Symphonica in Sporto: Jong geleerd is
Oud gedanst
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)
25 mei Eerste H. Communie Vierlingsbeek/
Maashees in kerk Vierlingsbeek.
aanvang 13.30 uur
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 joekskappellendag op diverse lokaties in Vierlingsbeek;
van 11.30 uur tot 18.00 uur. Daarna tot
Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
IBAN: NL77RABO 015.43.92.502
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl

2015:

14-15 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse
bloemenactie

AGENDA:
2014:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
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1t/m5 apr Collecte Goede Doelen
2 apr
KBO: Samen eten in de Watervogel 		
Maashees; aanvang 17:00 uur
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

18 apr

Symphonica in Sporto: Mens vs Paard
bij Zorgboerderij de Hultenhoek
Groeningen
19 apr
Zonnebloem: 40 jarig bestaan
Zonnebloem
22-23 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse
bloemenactie
23 apr
VOVG: Rayonreis
26 apr
Ophalen oud papier: Gilde, tel. 631714
Oud ijzer te laden? Valentinus
632426 draaien!
26 apr
Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel;
Aanvang 19.00 uur
Data voor Agenda of Evenementenkalender?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl

Diensten
en
Intenties

21 april:
2e Paasdag: kapel Groeningen: 10.30 uur:
Eucharistieviering
Intenties: Wim en To Gerrits, Thij de Hoog en zoon
Martien, Wim en Antonet Jacobs-Haanen,
Wim Ermers vanwege verjaardag, overl. ouders
Camps-Gerrits en Toon.
27 april:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: Eucharistieviering
4 mei:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: Eucharistieviering
Intenties: Wies Stoffelen-Smits, Johannes Deenen
en Gerardina en Mina Jans, overl .fam. Elbers-v.d.
Cruysen.

april
6 april:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: Eucharistieviering
met kinderwoorddienst.
Intenties: Piet van de Weegh namens KBO, Mien
Verhofstad en overl. familie.
12 april:
Maashees/Vierlingsbeek: 19.00 uur: Palmzondag.
Eucharistieviering en voorstellen communicanten
in kerk te 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:
Steunpunt Merlet: 14.00 uur: Paasviering
17 april:
Witte Donderdag: Vieringen St. Anthonis,
Overloon, Wanroy en Oeffelt.
Kerk Overloon: 20.00 uur: Passiespel door Palet.
18 april:
Goede Vrijdag: kerk Vierlingsbeek: 19.00 uur:
Kruisweg mmv. lectoren van deelparochies
Vierlingsbeek/Maashees.
19 april:
Paaszaterdag: 21.00 uur: Paaswake in de
4 hoofdkerken van onze parochie
20 april:
1e Paasdag: Kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur:
Eucharistieviering

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 een intentie zijn € 10.00
(zie voor info ook de websites:
www.parochievierlingsbeek.nl
www.parochiemariamoedervandekerk.nl)

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor
de bloemen, lieve kaartjes en alle blijken
van mede leven bij het overlijden van
onze broer en oom

Piet (Clemmy) vd Weegh.
Fam van de Weegh
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derik Hendrikkazerne te Vught.
Bij ons thuis hadden ze hun bijdrage aan het Rijk
inmiddels wel geleverd. Het was toch al geen vetpot -mijn vader moest vanwege een vervelende
ziekte langdurig het bed houden- vielen de verdiensten van de oudste drie kinderen ook nog
weg. Enige vorm van compensatie? Moest je in die
tijd mee aankomen!
De vierde bij ons had geluk. Die hoefde vanwege
‘broederdienst’ niet op te komen.

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.

Begin april 1958 was het voor mij zover. Met tegenzin meldde ik mij aan de poort van de kazerne in
Vught.
Veel koper poetsen, exerceren, bajonetvechten
(met het geweer, waarin in de loop een nepbajonet
was gestoken, op elkaar inhakken) en handgranaat
werpen. De instructeurs namen voor dat laatste
ruim de tijd. Wij waren immers grenadiers, wier
specialiteit het werpen van granaten was. Al eeuwen lang. Niet voor niets hadden wij een embleem
op onze baret dat een ontploffende handgranaat
voorstelde.
Men stuurde ons op bivak op de Drunense duinen
en leerde ons schieten met een geweer en een .50.
Een sergeant schold mij de huid vol en schopte me
van de schietbaan toen ik in mijn geweer keek of er
misschien nog een kogel in zat. Gelijk had hij,
stommer kan het niet.
Na twee maanden werd bekeken voor welke vervolgopleiding ik in aanmerking kwam. Voor het kader viel ik af. Mijn houding was niet militair genoeg,
ik bood bij het bajonetvechten te weinig dekking
en had veel te veel tijd nodig om mijn geweer te
demonteren en weer in elkaar te zetten.
Meer dan een administratief baantje zat er voor mij
niet in, zei de compagniescommandant, terwijl hij
verachtelijk snoof.

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 (57)
Eind oktober 1957 vroeg ik om een vrije dag.
Daar waren ze bij Hendrix niet scheutig mee. Je
moest wel zeer zwaarwichtige redenen kunnen
aanvoeren wilde je verzoek ook maar een schijn
van kans maken ingewilligd te worden.
Gewerkt moest er worden, zes dagen in de week.
Maar ik had een goede reden. Ik moest een dag
naar Arnhem om daar gekeurd te worden voor militaire dienst. Ik kon dat bewijzen aan de hand van
een oproep die bij ons thuis was bezorgd.
In Arnhem werd ik, samen met een vijftigtal andere
jongelui van mijn leeftijd, gemeten en gewogen. Ze
keken onder je tong. Ze stelden vast of je links- of
rechtsdragend was en loerden in je hol. Je bloeddruk werd gemeten en je moest voor een lichtbak
gaan staan voor een longfoto.
Je moest een aantal vragenlijsten invullen en er
werden enkele intelligentietestjes gedaan.
Tegen de honger kregen wij tussen de middag rode
bieten en een gehaktbal in een vierkante tinnen bak.
Een ‘mess tin’. “Kunnen jullie er alvast een beetje
aan wennen”, treiterde een militair met een grote
snor en anderhalve streep op zijn mouw die daar
voor de orde rondliep. De keuringsartsen konden
bij mij geen afwijkingen vinden, groot genoeg om
mij niet goed te keuren. Op het einde van de dag
konden we bij de administratie het reisgeld beuren
op vertoon van het treinkaartje.

De wilde tulp.

Ik was bij ons thuis nummer drie die verplicht onder de wapenen werd geroepen. Mijn twee oudere
broers zaten als telegrafist en marconist op een
fregat van de Marine, mij hadden ze ingedeeld bij
de zandhazen en ik moest me melden bij de Fre-

In de weilanden rechts naast de Drankweg, -dat is
het eerste stuk van het fietspad van Klaphekken
tot de Maas-, bloeien in het voorjaar wilde tulpen,
of bostulpen zoals de eigenlijke benaming luidt.
Meester L. van den Berg, hoofd van de jongens-

De maanden juni en juli bracht ik door in Kampen.
Lange marsen met volle bepakking door de kop
van Overijssel, de vuurdoop in Harskamp en uren
in een benauwd leslokaal waarin men probeerde
ons te leren hoe we een ordentelijke legeradministratie moesten voeren.
Op het eind van ons verblijf in Kampen nam men
ons een soort examen af. Degenen die hiervoor
slaagden werden bevorderd tot soldaat eerste
klasse. Ook ik mocht een rode streep op de mouw
van mijn uniformjasje naaien.
Wordt vervolgd.
Nelson.
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school van 1912 tot en met 1942, was een natuurliefhebber pur sang en de grondlegger van het natuur- en landbouwonderwijs in deze streek: in veel
plaatsen in het land van Cuijk heeft hij daarvoor
cursussen gegeven. Op zoek naar (nieuwe) planten in de natuur rondom Vierlingsbeek ontdekte hij
deze tulp in 1913.
Als kleinzoon en tevens buurjongen ging ik vroeger veel met hem wandelen: naar de “Dokterskuul” of naar de “Bèkse en Gruuningse bèèrg” om
planten te zoeken, en naar de vogels te luisteren.
We gingen regelmatig aan het eind van de middag
speciaal naar “De bèèrg” om naar de nachtegaal
te luisteren.

(dat is de wei op de hoek van de 2 wegen).
Het is een mooi gezicht als de tulpen in deze weien, soms zelfs onder de heg, staan te bloeien. De
bloemknop hangt voor de bloei voorover. Als de
knoppen geheel geopend zijn - dat kan binnen een
half uur zijn - staat de bloem rechtop.
’s Nachts of in regenperiodes knikken de bloemen
weer terug en sluiten zich. (uit: “De Maasheggen,
Parel van mens en natuur” van Marius Grutters).
Dit uniek stukje natuur is zeker een bezoek waard,
maar houd in de gaten: de tulpenbloei duurt niet
erg lang en zeldzame bloemen mag je niet plukken.
Peter Verdijk.

Beste kiezers in Vierlingsbeek en Groeningen.
Mede namens Liza Kozlowska-School en
Hanny Willems-Cornelissen, wil ik jullie hartelijk
danken voor jullie stem op het CDA bij de
gemeenteraadsverkiezingen voor Boxmeer.
Het CDA is wederom de grootste partij in onze
gemeente, en wij zijn bijzonder blij met de uitgesproken steun.
Ook persoonlijk wil ik mijn hartelijke dank uitspreken voor jullie stem en vertrouwen.
Hierdoor kreeg ik een record aantal voorkeurstemmen: 267 stuks en zit nu weer in de raad van Boxmeer.
De voorkeursdrempel was dit keer 167,7 zodat ik
op de lijst van het CDA van plaats 6 naar plaats 3
ben opgeschoven.
Dit is een geweldig resultaat, bedankt hiervoor.

Hij was trots op de wilde tulp, die hier groeit als
enige plaats in Noord-Brabant. Op andere plaatsen in Nederland waar deze tulp voorkomt, is hij in
het verleden aangeplant in voormalige landgoederen bij buitenhuizen. In het wild is deze tulp zeer
zeldzaam, maar hier in Vierlingsbeek groeit hij.
Omdat hij zo zeldzaam is heeft men in het verleden geprobeerd tulpenbollen van deze wilde tulpen, die ongeveer 40 cm. diep in de grond zitten,
uit te graven en elders te poten. Daar is hij echter
nooit opgekomen, laat staan gaan bloeien.

En nu weer aan de slag……………………..
Wij staan weer voor u klaar; u kunt mij bereiken
via telefoon nummer: 632205; via de mail: jstoffelen@ziggo.nl en thuis op het adres: Burggraaf 28,
5821 BK Vierlingsbeek.

Om de tulp in stand te houden mag er niet bemest
worden, tenminste in de wei van Staatsbosbeheer
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Wij zijn op zoek naar
nieuwe leden!
Kom kijken én dans mee
tijdens onze open lessen.
Iedereen vanaf 5 jaar is
welkom.
De open lessen zijn in
de Joffershof op:
maandag 7 april en maandag
14 april 2014.
17.30 – 18.30 uur; show dans
18.30 – 19.30 uur; garde dans
Kijk ook op onze website voor
meer nieuws over
onze vereniging;
www.bekseklinkertjes.nl
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DIT WAS IN VIERLINGSBEEK
Kasteel Hattert, zoals het eruit zag tot oktober 1944.
Gedurende ongeveer 600 jaar was
“De Hattert” een bekend kasteel, op
het Schafferden in Vierlingsbeek,
weliswaar omgeven door een
gracht maar toch met een duidelijk
woonfunctie, het was eerder een
paleisje. Het was nimmer een vesting.
Maar het tijdperk van “De Hattert”
met zijn grandeur is op 6 oktober
1944 in slechts enkele minuten beëindigd.
Hiermee verdween het laatste van
de 4 kastelen die ooit in Vierlingsbeek en Groeningen stonden.
Tijdens de felle slag om Overloon
wil de Amerikaanse generaal
Hasbrouck proberen Overloon te omsingelen. Hiertoe stuurt hij een tankbataljon met infanterie door de
Vierlingsbeekse Heide en het Vierlingsbeekse Broek. Generaal Hasbrouck had van tevoren echter geen
patrouilles gestuurd en was niet op de hoogte van de versterking in Kasteel Hattert.
In en rond het kasteel bevindt zich het Duitse Luftwaffe Festungs Batallion X, met in het kasteel een verdekt
opgesteld 88 mm Flak kanon.
Het kanon was oorspronkelijk bedoelt als luchtafweer geschut, met een groot bereik, het was ook zeer geschikt als anti tankkanon. Het was de schrik van de geallieerde troepen.
Vanuit het kasteel worden de Amerikaanse tanks onder vuur genomen en veel tanks worden, in korte tijd,
buiten gevecht gesteld. Hawker Typhoons, jacht bommenwerpers, worden erbij geroepen en binnen enkele
minuten is het kasteel veranderd in een ruïne, maar dan is de aanval reeds mislukt.
Vele kapot geschoten tanks blijven achter en zullen nog lang in de velden blijven staan.
An Deenen-Bartels schrijft in haar dagboek dat zij alleen al vanuit de Boerderij De Kiekuut 13 kapot
geschoten tanks kon zien.

Gêf ’t Dûr:

De PK (D66/PvdA/Groenlinks) bedankt hun kiezers.
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben
we enkele stemmen meer gekregen dan in 2010.
Vooral in Vierlingsbeek is het aantal stemmen verdubbeld.
Enkele cijfers;
Vierlingsbeek van 83 naar 171 stemmen, waarvan
52 op 1 van de 3 Vierlingsbeekse kandidaten.
Groeningen van 22 naar 19 stemmen, waarvan 6
op 1 van de 3 Vierlingsbeek kandidaten.

Beek Beweegt
12 April 2014
Aanvang: 9.00u-10.30u bij Bibliobeek
Onze beweegcoaches van Gêf ‘t Dûr hebben weer
een nieuwe route uitgestippeld. Niek Aarts gaat
op 12 april a.s. met een groep hardlopen en Rik
Geurts gaat met een groep wandelen.
Kosten € 2,50,- per persoon en na afloop drinken
we gezamenlijk koffie en thee in Bibliobeek. Bij
deze nodigen we jullie allemaal uit om je aan te
melden via: www.bibliobeek.nl onder tabblad Gêf
’t Dûr.

Dank zij de PK stemmers uit vooral ons dorp hebben we nu de 3e zetel.
Iedereen die de PK gesteund heeft, hartelijk dank.

Groet, team en beweegcoaches van Gêf ’t Dûr.

Eric Smits

Alle informatie over de verkiezingen van 2014
(en ook 2010) kunt U vinden op de website van
Gemeente Boxmeer.
Met vriendelijke groet,
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Harmonie
de
Herleving
http://www.groeningskoor.nl

6 april 2014:
Een harmonie-orkest
van 80 personen!

Sinds enkele weken heeft het Groenings Koor een
website. Op de jaarvergadering van 10 maart jl.
werd de site officieel en feestelijk in gebruik genomen. In het vervolg kunt u daar al het nieuws over
ons koor lezen. U kunt foto’s bewonderen en in de
toekomst geluidsfragmenten beluisteren. U bent
van harte uitgenodigd om onze website eens te
bezoeken.

Zoals u al in de vorige Globaal heeft kunnen lezen,
vindt er op zondag 6 april een uniek uitwisselingsconcert plaats met harmonie De Herleving uit
Vierlingsbeek en harmonie Sint Willibrord in Mill.
Het bijzondere aan dit concert is de intensieve
samenwerking tussen beide verenigingen: het
grootste deel van hun programma zullen zij samen
verzorgen. Dat betekent een orkest van zo'n 80
muzikanten op het podium! Een hele bups, zo kun
je wel zeggen!

Tijdens de jaarvergadering waren er meer feestelijke momenten. In de eerste plaats werd de fantastische opbrengst van de voucher-actie van de Plus
gevierd met een toepasselijk stukje vlaai (ook van
de Plus). De vouchers hebben het koor € 334,20
opgeleverd. Daarnaast is nog de 2e plaats behaald met de extra actie, wat nog eens € 100,- opleverden. Een mooi resultaat, wat goed besteed
zal worden aan de kosten van ons reisje naar Middelburg binnenkort. Dank aan de Plus voor deze
mooie actie!

Wat mag u van het programma van dit grote
orkest verwachten? Natuurlijk, een (concert)mars
mag niet ontbreken, maar u zult ook gaan genieten van onder andere een Ierse dansen, een prachtige en spannende uitbeelding van een draak in
een berg en een geweldige medley van de overbekende hits van de band Coldplay.

Een ander feestelijk moment was de huldiging van
2 jubilarissen - Tonny Hendriks en Herman Denen.
Beiden hebben door de jaren heen veel gedaan
voor het koor. Beiden waren in het verleden voorzitter en penningmeester van het koor. Nu zijn beiden lid van de muziekcommissie en daarnaast actief met het organiseren van concertreizen en concerten zoals recentelijk Culinaire Klanken. Herman
Denen is ook bestuurslid. Onmisbare mensen voor
het koor!

Bij de gezamenlijke repetities hebben de verenigingen al ervaren dat een orkest van 80 personen
een prachtig vol geluid kan produceren.
Bovendien zal worden opgetreden in een zaal met
een bijzonder goede akoestiek. Dat moet dus wel
een méér dan schitterend concert worden! En het
mooiste is nog: de entree is gratis!
Wij hopen u allen te verwelkomen op
zondag 6 april in Mill.

Wat staat er op het programma in de komende
tijd:
4 mei:
Samen met Vondel t.g.v. de
Dodenherdenking.
11 mei:
Koningsloper. Het Groenings Koor
zingt in het Koningskerkje.
31 mei/1 juni: Concertreis naar Middelburg. We
gaan deelnemen aan het Volkorenfestival aldaar. Het Groenings Koor
zal twee keer optreden op zaterdag.
Op zondag is er tijd voor gezelligheid. We gaan o.a. een boottocht
maken.
9 juni: 		Pinkstermis in Groeningen i.s.m. 		
het Gilde.

Wat:

concert Harmonie Sint Willibrord Mill en
Harmonie De Herleving Vierlingsbeek,
beide onder leiding van dirigent
Eric Roefs
Wanneer: zondag 6 april 2014 om 11.00 uur
Waar:
Cultureel Centrum De Myllesweerd,
Kerkstraat 3, Mill
Entree: Gratis
Website: www.herleving.nl

Meer informatie over deze activiteiten kunt u lezen
in de komende nummers van Globaal en natuurlijk
op onze website.
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Komende activiteiten

7 mei: dagreis naar Maasvlakte 2 en Rotterdam.
14 mei: vanuit de actiegroep “Symphonica in
Sporto” wordt een bewegingsactiviteit gehouden
met leden van de KBO en de kinderen van de basisschool.
Zet deze datum alvast in uw agenda zodat we met
een grote groep KBO-ers deze unieke kans aangrijpen.

Workshop
Dagmar Reichel
in het
Koningskerkje

Kiendata

Van 22 maart tot en met 21 april exposeert de
Duitse kunstenares Dagmar Reichel in het Koningskerkje te Vierlingsbeek. Hoewel ze ook schildert en de laatste jaren in toenemende mate installaties maakt blijft de liefde voor het grafische
ambacht in haar werken zichtbaar.

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 21 maart, 4 en 18 april
Aanvang: 14.00 uur

De vaste activiteiten van de KBO zijn:

Jeu de Boules op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur
bij Concordia
Info 631233
Koersballen op woensdagmiddag van 14.0016.00 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
Wilt u lid worden, meldt u aan op
www.kbo-vierlingsbeek.nl, stuur een mailtje naar
kbovierlingsbeek.groeningen@home.nl of bel het
secretariaat 631919

Op donderdag 3 april geeft Dagmar Reichel in het
Koningskerkje een lezing/workshop. Het eerste
deel van de avond zal ze kort ingaan op haar werk.
Daarna begeven we ons in de wereld van het
drukken. Met behulp van Fimo klei, willekeurige
kleine voorwerpen naar eigen keuze en water oplosbare drukinkt maken we een klein kunstwerkje.
Houdt er rekening mee dat uw kleding besmet kan
worden met de drukinkten.

Gêf ’t Dûr:

KONINGSMAAL

De lezing/workshop begint om 20.00 uur en zal tot
ongeveer 22.00 uur duren.
De prijs bedraagt € 5,00. Materialen, koffie/thee
zijn inbegrepen.
Aanmelden is niet verplicht maar kan via
e-mail (info@koningskerkje.nl) of telefonisch
(0478 631746).

26 april 2014
Aanvang: 19.00 uur
		

De koks van Gêf ‘t Dûr bereiden op 26 april gezamenlijk een geweldig ‘koningsmaal’ voor inwoners
en vrienden van Vierlingsbeek en Groeningen.
De accommodatie is nog geheim maar het wordt
zeer zeker een mooie locatie in Vierlingsbeek of
Groeningen.
Kosten € 15,- per persoon (exclusief drankjes)
Bij deze nodigen we jullie allemaal uit om je aan te
melden via: www.bibliobeek.nl onder tabblad Gêf
’t Dûr.
Geef je snel op want vol is vol!

Vierlingsbeek/Groeningen
Lentewandeling

Donderdag 3 april wordt de lentewandeling gehouden. Deze wandeling heeft een mooie titel
meegekregen: “Historisch rondje Vierlingsbeek”.
De wandeling begint bij gemeenschapshuis Joffershof 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.

Groet, team en koks van Gêf ’t Dûr.
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MENS v/s PAARD nog nooit vertoond!
Op 18 april 2014 wordt de eerste Symphonica in
Sporto activiteit georganiseerd te Groeningen bij
Woonzorgboerderij de Hultenhoek.
De organisatie is in handen van Paardensportvereniging
St. Valentinus, Stg Doejemee en Woonzorgboerderij De
Hultenhoek.
Wat kun je verwachten:
- Clinics van amazone Imke Schellekens-Bartels voor de
zorgbewoners
- Balansoefeningen voor mens met en zonder paard
door Imke Schellekens-Bartels in samenwerking met
Van Dongen fysiotherapie te Vierlingsbeek.
- Een Challenge Mens v/s Paard op allerlei gebied. Wie
zal winnen de mens of het paard?
- Een Meet and Greet in ons Symphonica in Sporto
theater met Imke Schellekens-Bartels.
Het geluid en de muziek wordt verzorgd door Malibu
Sound&Lights.
Omroep Brabant zal tijdens de activiteit opnames
maken in het kader van de Brabantse Dorpenderby.
De activiteit MENS vs PAARD valt samen met de open
dag van Woonzorgboerderij de Hultenhoek. De open
dag is van 15.00u. tot 21.00 u. MENS vs PAARD begint
om 18.30 u. en duurt tot 20.30u.
Zorgboerderij de Hultenhoek
Hultenhoek 14 Groeningen

“De passie voor paarden begon in de baarmoeder van
mijn moeder!”
We spreken een enthousiaste Imke Schellekens-Bartels
tijdens Indoor Brabant te ’s Hertogenbosch.
Imke runt samen met de hele Bartels-familie, Academy
Bartels, waar ze het onderdeel Academy Dressage
vertegenwoordigt. Ze houdt zich bezig met topsport en
het geven van trainingen en clinics. In 2008 nam ze met
Sunrise deel aan de Olympische Spelen in Hong Kong en
kwam met een zilveren teammedaille thuis. Samen met
het team behaalde Imke en Sunrise voor het eerst in de
geschiedenis van de Nederlandse dressuursport de
gouden medaille op een wereldkampioenschap te
Kentucky in 2010. Imke traint op dit moment hard voor
de olympische kampioenschappen in 2016 in Rio de
Janeiro.
Stempelkaarten voor Symphonica in Sporto zijn
vanaf 12-4-2014 verkrijgbaar in Bibliobeek.
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Ellen Smits, coördinator Doejemee:
“Doejemee staat voor de ontmoeting van kinderen met
sport &cultuur en de verbinding met school & vereniging
& vrije tijd. Symphonica in Sporto trekt dit ook door naar
volwassenen. Daarom werken wij hier vol enthousiasme
aan mee.”
www.doejemee.nu
Laat kinderen talenten
ontdekken en benutten.
Paardensportvereniging
St Valentinus bestaat
sinds 1976. Met 8 actieve
en 9 passieve leden. De
paardensport is hun lust
en hun leven! Haar 8- en
4-tallen hebben vaak met
succes aan wedstrijden
deelgenomen met als
hoogtepunt deelname
aan de Gewestelijke
Kampioenschappen van
de toenmalige N.C.B.

Vincent Gerrits:
“Het is een leuke
uitdaging om als kleine
vereniging samen met
anderen een grote
activiteit als mens vs
paard te organiseren.”
Wouter van Dongen:
“Dit project sluit
naadloos aan bij onze
missie: mensen helpen
om fit te worden, fit te
zijn en fit te blijven!"

Mark van Berlo:
“Dit project is een schot
in de roos. Je krijgt
verbinding en
leefbaarheid in het dorp
door samen activiteiten
te organiseren. Het is een
voorbeeld voor andere
dorpen.”

“Mark: ik bied graag
technische hulp aan alle
activiteiten van
Symphonica in Sporto.”

Het is zover: De bewegingsmeter is geplaatst!
Iedereen kan nu zien welke activiteiten er gepland zijn
en hoeveel mensen er in beweging zijn gekomen.
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De bewoners hebben hun dagbesteding of school
buitenshuis. Verdere informatie kunt u ook vinden
op www.meewoonwinkel.nl
Welkom!

Jamverkoop
Sinds kort kunt u bij ons terecht voor het kopen
van onze eigengemaakte producten.

OPEN DAG gezinshuis
Gezinshuis Aventurijn heeft een plaats voor nieuwe bewoners of logés met een verstandelijke beperking. Daarom worden belangstellenden uitgenodigd op de open dag op zaterdag 12 april van
11.00 uur tot 16.00 uur. Het gezinshuis wil in contact komen met mensen die op zoek zijn naar
een woonplek of logeerplek voor hun zoon, dochter, kennis of cliënt. Belangstellenden zijn welkom
voor een kennismaking en een rondleiding door
huis en tuin.

Wij hebben verschillende soorten jam, vlierbloesemsiroop, chutneys en vruchten op sap. En in de
loop van de zomer gaan we nog veel meer fruit en
groenten uit de tuin verwerken en verkopen aan
mensen die langs komen.
Bel gerust aan om onze mooie potten te zien!
Aventurijn
Spoorstraat 12
5821 BD Vierlingsbeek
0478-512205
gezinshuisaventurijn@kpnmail.nl
Aventurijn is een leefgemeenschap met een gezinskarakter.
Het bestaat sinds 2010. De huisouders Marjan
Driessen en Piet Vloemans wonen in huis en bieden plaats aan maximaal 4 (jong-)volwassenen
met een verstandelijke beperking of ‘n andere ontwikkelingsstoornis.
In het huis is een veilig leefklimaat met veel regelmaat en houvast.
Er is geborgenheid voor de bewoners en korte
communicatielijnen naar de ouders of vertegenwoordigers.

Dinsdag 8 april
Thermaalbad Arcen

De bewoners kunnen zichzelf ontwikkelen en een
grotere zelfstandigheid opbouwen door mee te
doen met de dagelijkse activiteiten in het huishouden, boodschappen doen, koken, tuinieren en activiteiten die met het seizoen samenhangen, bv.
jams maken van vruchten uit eigen tuin.
Natuurbeleving, wandelen, fietsen zijn een belangrijk onderdeel van het samenleven.
Het huis ligt midden in Vierlingsbeek, en waar mogelijk sluit Aventurijn aan bij het culturele en sociale leven van het dorp.

De leden die mee
gaan naar het
Thermaalbad
worden om
19.00 uur op
´t Vrijthof verwacht.
We rijden daar gezamenlijk naar toe.
Verzamelen : ’t Vrijthof
Vertrek
: 19.00 uur
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dronken met een
stukje vlaai.
We zijn dan om
ongeveer 17.00 uur
weer terug in
Vierlingsbeek.

Woensdag 9 april
Internationale dansavond in
Langenboom
Volksdansgroep
“VIGRO” zal hier optreden.

Vertrek

: 13.15 uur ’t Vrijthof

Locatie :		 De Wis in
			 Langenboom
Aanvang : 19.30 uur

Donderdag 10 april
Museum De Locht in Melderslo

Het bestuur van de VOVG wil iedereen bedanken die voor onze vereniging gespaard heeft
tijdens de sponsoractie voor verenigingen bij
Supermarkt Plus Verbeeten!
Natuurlijk bedanken wij ook De Plus.

De leden die meegaan zullen starten met een
rondleiding van 1,5 uur.
Daarna wordt er nog een bakje koffie of thee ge-

Vierlingsbeek en Groeningen
lanceren een gezamenlijke
dorpswebsite

onze gemeenschap. Mede door Bibliobeek en de
boost van ontwikkelingen zoals het Symphonica in
Sporto project waarmee het dorp meedoet aan de
Brabantse Dorpenderby, ontstond er steeds meer
behoefte aan één gemeenschappelijk online platform waarop alle informatie over de dorpen te vinden is.

Op donderdag 27 februari was het zover, de lancering van www.vierlingsbeek-groeningen.nl.
Deze website is in het leven geroepen voor alle
inwoners en de bezoekers van deze prachtige dorpen.

Natuurdorp / toerisme

Vierlingsbeek en Groeningen ontwikkelen zich
steeds meer tot een natuurdorp dat ook meer toerisme aantrekt, denk hierbij aan het schitterend
Maasheggengebied en de inspirerende Vivara natuurtuin.

Leefbaarheid

In het kader van de ontwikkelingen die de dorpen
Vierlingsbeek en Groeningen (kan samen als één
dorpskern worden gezien) de laatste jaren doormaken, is er door de initiatiefgroep, welke bestaat
uit Dorpsraad Vierlingsbeek en enkele vrijwilligers,
besloten om een gezamenlijke website te gaan
oprichten.

Het opkomende toerisme in deze prachtige dorpen,
verdient daarom ook een extra podium volgens de
initiatiefgroep. Voorheen ontbrak het aan ‘online
informatie’ voor bezoekers van Vierlingsbeek en
Groeningen. Vanaf nu kunnen toeristen alle informatie omtrent de historie en bezienswaardigheden
op de nieuwe website vinden.

Sinds de werkgroep Behoud Bèkse Bieb actief
is geworden, voor het openhouden van de Bèkse Bibliotheek zijn er vele activiteiten ontplooit
om financiële middelen te genereren. Dit heeft tevens geleid tot verhoging van de leefbaarheid in

Ook de horeca en de toeristische sector zullen
voordeel behalen door deze dorpsinnovatie. Alle
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bedrijven uit beide dorpen van deze sectoren zullen te vinden zijn voor toeristen. De overige bedrijvigheid die niet tot deze sectoren behoren zullen eveneens voor de beide doelgroepen te vinden
zijn op de nieuwe website.

Mocht men belangstelling hebben en/of overwegen deel te nemen aan een van de volksdansgroepen dan is men van harte welkom om te komen
kijken op zaterdag 5 april in gemeenschapshuis
‘De Pit’ te Overloon. Toegang is gratis.

Oproep aan het dorp:

Voor meer informatie over deze middag of wilt u
weten of u lid kunt worden van een van de
dansgroepen, neem dan contact op met het
secretariaat van Radius/SWOGB via
swogb@radius-lvc.nl of bel naar
tel. 0485 - 574440.

De initiatiefgroep wil bedrijven, verenigingen,
stichtingen, dorpsgenoten, bezoekers en overige
betrokkenen vragen om de tips, aan- en/of opmerkingen die zij hebben, te melden aan de beheerders. Ook is de initiatiefgroep op zoek naar foto’s
die Vierlingsbeek en Groeningen op enige wijze
karakteriseren, mocht u deze hebben neem dan
contact op met de beheerders. Aangezien het een
website voor en door het dorp is, heeft de initiatiefgroep onderaan iedere pagina van de website
een ‘contact webmaster’ mogelijkheid toegevoegd. Op deze manier willen zij de betrokkenheid
en de aanvoer vergroten. U mag ook contact opnemen met de beheerders via
vierlingsbeekgroeningen@gmail.com.

INTERACTIEVE LEZING
Op 8 april organiseert het Steunpunt Mantelzorg
de interactieve lezing “Dun IJs”. Elly van Rijnbeek,
auteur van het boek “Dun IJs” verzorgt deze lezing. Dun ijs is het verhaal van ruim 1 miljoen mantelzorgers in Nederland die zich om hun ouder
wordende ouders bekommeren.

De initiatiefgroep bedankt iedereen die een steentje hebben bijgedragen aan de website en wij bedanken Geertjan van Groenland voor het schrijven
van de welkomtekst. Tot ziens op www.vierlingsbeek-groeningen.nl

Gemeentelijke volksdansmiddag
voor ouderen te Overloon
De gemeentelijke volksdansmiddag voor ouderen zal dit jaar georganiseerd worden op zaterdag 5 april 2014 van 14.00 -16.30 uur in gemeenschapshuis ‘De Pit’
14 Oktoberplein te Overloon. Aan deze volksdansmiddag zal worden deelgenomen door
verschillende volksdansgroepen voor ouderen uit
de gemeente Boxmeer. Naast het gezellig samenzijn is het doel van de middag dat alle dansgroepen samen een aantal dansen uitvoeren. De deelnemende volksdansgroepen zijn: Ons Plezier uit
Overloon, De Vrolijke Kring uit Sambeek, De Viltzwervers uit Beugen, Trojak uit Boxmeer en Ons
Plezier uit Boxmeer. Volksdansen voor ouderen is
een activiteit van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB). Het is dan ook dankzij de SWOGB en de inzet van enthousiaste vrijwilligers en dansdocenten dat dit treffen met de verschillende volksdansgroepen kan plaatsvinden.

In de zomer van 2009 raakt de 86-jarige moeder
van Elly Rijnbeek helemaal de kluts kwijt. Ze kan
de zorg voor haar dementerende man niet meer
aan. Met haar acht broers en zussen wordt Elly
plotseling tot dagelijkse mantelzorger gebombardeerd.
'We staan versteld van wat we aantreffen: onze
moeder die met een rollator vol beha's en steun-
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kousen door de propvolle woonkamer sjokt. Afspraken die in de soep lopen, omdat ze allebei niet
meer weten wat voor dag het is. En niet te vergeten: alles wat zoek raakt. Allemaal speuren we
naar haar bril, haar gehoorapparaat, haar lens, het
bankpasje, de portemonnee en de sleutelbos.'

en cateraar voor zowel mens als dier gaat Maarten
Berbers mee.
De tocht zal plaats vinden in het Hemelvaartsweekend, van donderdag 29 mei 2014 t/m zondag
1 juni 2014. Voor paard en ruiter een mooie, maar
zware tocht die aanvankelijk door het Limburgse
heuvellandschap zal leiden en later veelal door
schitterende natuurgebieden. Zo voert de eerste
etappe van Vaals, aanvankelijk een stukje door
België over het grondgebied van Gemmenich,
naar Wijnandsrade, een moeilijke route waarop diverse hindernissen overwonnen moeten worden
op een voor paarden verantwoorde wijze, zoals de
Vaalserberg en de Keuteberg. De tweede etappe
gaat via een stukje Duitsland naar Herkenbosch.
De derde dag zal van daaruit vertrokken worden
naar Velden, een route die zal leiden door diverse
natuurgebieden in zowel Nederland als Duitsland,
zoals De Meinweg en het Brachterwald. De vierde
dag zullen de paarden de stal gaan ruiken en ook
op bekend terrein komen, als vanaf Velden via De
Maasduinen koers gezet wordt naar Bergen, vanwaar via de pont Vierlingsbeek bereikt wordt. De
oversteek over de Maas maken de paarden veiligheidshalve in een paardentrailer.

Het circus van indicaties en zorg is niet het enige waar Elly en haar broers en zussen in terechtkomen. Ook de familieverhoudingen staan op hun
kop. Hoe verdeel je de taken met zijn negenen?
Wie hakt de knopen door? Wanneer grijp je in in
het leven van je ouders? En wat doe je met opborrelende gevoelens van schuld, verdriet en onmacht?
Op dinsdag 8 april vertelt Elly haar verhaal in
het dienstencentrum, Zwaanstraat 7 in Cuijk van
19.30-21.30 uur. De bijeenkomst is voor mantelzorgers uit het Land van Cuijk.
Voor meer informatie en aanmelding voor deze interactieve lezing kunt u contact opnemen met
het steunpunt mantelzorg telefoon 0485-846739,
email info@mantelzorglvc.nl

Sponsoractie
Ruiters voor Hulphond
Te paard van Vaals naar Vierlingsbeek

Ruiters voor Hulphond is een groep mensen die
zich ten doel gesteld heeft middels een eenmalige
sponsoractie zo veel mogelijk gelden te genereren
voor Hulphond Nederland te Herpen. Daarom worden sponsoren gezocht. Elke donatie wordt gewaardeerd. Het gaat niet om de hoogte van het
bedrag, maar om de intentie. Alle beetjes helpen,
immers veel kleinen maken één grote!

Hulphonden worden in Herpen opgeleid voor verschillende doeleinden. Zo zijn er honden voor ernstig lichamelijk gehandicapte mensen, mensen
met epilepsie, mensen met een PTS-syndroom
etc. In het straatbeeld zijn deze honden regelmatig te zien. Vaak zijn het dan nog puppy’s die gedurende een jaar in een gastgezin ondergebracht
worden en dan al de eerste commando’s gaan leren die later essentieel zijn bij het uitvoeren van
hun hulptaken. De honden zijn te herkennen aan
een dekje, waarop het logo van Hulphond Nederland staat, maar ook het uitdrukkelijke verzoek de
hond niet te aaien. Dit, omdat de hond moet leren
zich volledig op zijn baas en taken te leren richten.
Daarnaast is het ook mogelijk honden tegen te
komen die al geplaatst zijn als hulphond. Ook zij
zijn te herkennen aan genoemd dekje. Deze honden zijn niet alleen als hulphond belangrijk voor
hun baasjes, maar zorgen er ook voor dat zij niet
in een sociaal isolement raken. Met de hond moet
immers ook gewandeld worden en daarbij ontmoet men ook andere baasjes en honden. Daarnaast zorgen de honden er voor dat hun baas veel
minder afhankelijk wordt van hulp van buitenaf,
zoals o.a. mantelzorg en thuishulp.

Als tegenprestatie gaan vier ruiters en een begeleider, waarvan 4 inwoners van Vierlingsbeek, een
tocht maken van Vaals naar Vierlingsbeek, een afstand van om en nabij 160 km. Alle deelnemers
hebben zowel paarden als een of meerdere honden, vandaar dat de keuze voor het goede doel
voor de hand lag. Alle reis- en verblijfkosten, zowel
voor mens als dier, worden voor 100% door de
deelnemers zelf gedragen.
De initiatiefneemster is Frederike Domenie. Zij
heeft de actie inmiddels ook al gepromoot bij “Uut
het kupke van Jeu” en via diverse media, zoals Tvlandvancuijk en Omroep Brabant. Zij zal tijdens de
tocht haar zevenjarige Friese ruin Wietse berijden.
Angèle Bolder neemt deel met haar KWPN-ruin
Urion en Dorothea Craenen uit Beugen heeft er
voor gekozen met haar Haflinger Sandra van start
te gaan. De jongste van het gezelschap, de bijna
17-jarige Charlotte Kaanen berijdt het oudste
paard, de 18-jarige Friese ruin Jasper, ook bekend
als het hulppaard van Sinterklaas. Als begeleider

Het opleiden van een hulphond vergt veel tijd en
energie. Na het eerste jaar in het gastgezin gaat
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Toen hij vervolgens foto’s opgestuurd kreeg bleek
dat het ging om een schild uit 1935, een jaartal waarvan het gilde tot op heden niet wist wie er in dat jaar
koning was geweest! Het schild was door de koning
van dat jaar vervaardigd en volgens de tekst op het
schild was dat Leonardus Derks zelf. Het gilde wist
al dat Leonardus Derks in 1933 koning was geweest,
maar wist niet wie er in 1934 en 1935 koning was.
Naast het gegeven dat het nu dus wist dat Leonardus Derks zowel in 1933 als in 1935 koning was, kon
het ook nog een andere conclusie trekken, namelijk dat Leonardus óók in 1934 koning was geweest.
Het schild heeft namelijk de vorm van een ster met
een diameter van 8 centimeter en het bevat de tekst
“Keizer der St. Antonius en St Nicolaas Gilde”! In
1935 was hij dus voor de derde keer op een rij koning geworden en daarmee de nieuwe keizer! Tot op
dat moment ging het gilde altijd ervan uit dat er maar
zes keizers waren geweest, maar nu bleek dus dat
het een zevende keizer heeft gehad. Uiteraard was
Robby nu zeer geïnteresseerd om deze keizersster
te bemachtigen, zodat hij deze zou kunnen toevoegen aan de collectie van het gilde.

de hond naar het opleidingscentrum in Herpen.
De training wordt gedaan door zowel vrijwilligers
als professionele krachten. Dit traject duurt een tot
twee jaar. Daarna worden de honden geplaatst,
maar wordt de hond nog regelmatig voor een opfriscursus terug verwacht in Herpen. De totale
kosten van zo’n hond variëren van 20.000 tot
40.000 Euro. Ruiters voor Hulphond hoopt via
deze tocht een bijdrage te kunnen leveren aan het
opleiden van één van deze hulphonden.
Via de website www.ruitersvoorhulphond.nl en
Facebook Ruiters voor Hulphond wordt de actie
verduidelijkt. Via NL46 RABO 0141 9883 12 t.n.v.
A. Bolder e/o F. Domenie kan men donateur worden. Daarnaast is het mogelijk contact op te nemen via ruitersvoorhulphond@gmail.com.

Bijzondere vondst St. Anthonius
en St. Nicolaasgilde

Aanvankelijk wilde hij de keizersster niet verkopen,
maar na meerdere e-mails gestuurd te hebben met
daarin een uitleg van de waarde en de betekenis van
de keizersster voor de vereniging wilde hij het schild
tóch verkopen. Bij verschillende zilversmeden heeft
Robby toen navraag gedaan naar de waarde van het
voorwerp en met deze informatie is hij na de nodige
onderhandelingen een prijs overeengekomen. Nadat
het geld was overgemaakt, stuurde Patrick de keizersster ook daadwerkelijk op en inmiddels heeft het
gilde het dan ook in zijn bezit!

Het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde uit
Groeningen is afgelopen jaar in het bezit gekomen
van een zeer bijzonder voorwerp. Een tijdje geleden
kreeg de 1e Deken van het gilde (Robby Willems) een
e-mail van een man uit de plaats Sussex in Engeland.
Deze man, Patrick Bedesford, was via de website
van het gilde aan zijn contactgegevens gekomen en
stelde in zijn e-mail de vraag of hij hem iets kon vertellen over het koningschieten bij het gilde. Robby
had hem in zijn reactie uitgelegd wat er zoal tijdens
dit evenement gebeurt en dat dit een belangrijk evenement is voor het gilde. Uiteraard vroeg hij tevens
naar de reden waarom hij hier graag informatie over
zou willen hebben. In zijn reactie vertelde Patrick dat
zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland was gelegerd en dat hij bevriend was met iemand die lid was het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde uit Groeningen. Toen zijn vader na zijn uitzending terug naar Engeland ging, kreeg hij van die
persoon (Leonardus Derks) een zilveren schild cadeau. Op dat moment was nog niet bekend wat voor
een soort schild hij had gekregen en daarom vroeg
Robby hem om een foto te sturen.

Naast het feit dat het gilde een nieuwe keizersster
aan zijn collectie heeft kunnen toevoegen én het inmiddels weet dat het een zevende keizer heeft gehad, blijkt ook maar weer eens dat het erg nuttig kan
zijn om als vereniging een website te hebben met
daarop contactinformatie. Als het gilde dit namelijk
niet gehad zou hebben, dan zou Patrick Bedesford
nooit in staat zijn geweest om contact met het gilde
op te nemen.

UITNODIGING VOOR DE LEZING

De koninklijke negentiende eeuw
Op 10 april in de zaal “t Vertrek” Stationsstraat 12
te Boxmeer
Aanvang 20.00 uur
Met als titel “De koninklijke negentiende eeuw”
houdt onderzoeksjournalist Hans van den Eeden
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een lezing over tweehonderd jaar koninkrijk Holland.
Bij de start van de lezing neemt Van den Eeden
zijn toehoorders mee naar Nederland aan het begin van de negentiende eeuw. Hoe kwam het dat
de Fransen in 1795 als bevrijders in Brabant werden binnen gehaald maar in 1813 met de staart
tussen de benen vertrokken? Wat was de rol van
de Kozakken hierbij? Hoe was het gesteld met ons
land en Brabant na het vertrek van de Fransen?
De negentiende eeuw zorgde voor grote maatschappelijke veranderingen. Nederland kwam
mede door grote technologische vooruitgang op
stoom. Tijdens de lezing staat de ‘regeerperiode’
van vorsten in relatie tot het ‘nieuwe Brabant’ in de
negentiende eeuw centraal. Wat was de invloed
van het koningschap van Willem I (1813-1840),
Willem II (1840-1849) en Willem III (1849-1890) in
de ontwikkelingen van Nederland. Tijdens de lezing komt ook de Tiendaagse Veldtocht met de afscheiding van België aan de orde. Waar in Brabant
was het enorme tentenkamp van de militairen gelegen? Wat was de rol van Willem II daarbij? Wat
had deze Willem met Brabant en wat had Brabant
met deze kroonprins en latere koning?

Dubbele Europese expo voor
Overloon
Vanaf het Museumweekend, op 5 en 6 april, heeft
het Oorlogsmuseum in Overloon er twee tijdelijke tentoonstellingen bij. De eerste tentoonstelling
heet “Verzet in Europa”. Die toont hoe het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog overal anders vorm
kreeg. Dat kon meer of minder gewelddadig zijn. In
verschillende landen werden partizanengroepen gevormd, die gewapenderhand de strijd tegen de bezetter opnamen. De kans daarop was groter naarmate de bezetter zich wreder tegenover de lokale
bevolking opstelde, zoals in Oost-Europa.
De tweede expositie die Overloon in huis krijgt, is
“Routes of Liberation”. Die laat zien hoe niet alleen
het verzet, maar ook de bevrijding van Europa verliep en zich zeker niet overal feestelijk aandiende.
Zo brak bijvoorbeeld in Griekenland heel snel na de
bevrijding een burgeroorlog uit en kwam in grote
delen van Frankrijk de bevrijding tot stand door het
verzet zelf, en niet door geallieerde troepen.

Van den Eeden legt in zijn lezing een relatie tot sociaal-culturele en politieke aspecten. Voorbeelden zijn: de rol van de kerken, de onderwijsstrijd,
de infrastructuur en de prille ontwikkeling in de
kraamkamer van de democratie. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de gigantische kunstverzameling van Willem II die na zijn dood geveild
moest worden.
De lezing wordt ondersteund met fraai beeldmateriaal en tal van anekdotes. Deze activiteit wordt in
het kader van de viering van het Tweehonderd jarig bestaan van het Koninkrijk Holland gehouden.

Deze twee tentoonstellingen brengen goed in beeld
hoe verschillend de oorlog in de diverse landen
werd beleefd. Mede daarom stonden de beide exposities eerder, maar niet gelijktijdig, in het Europarlement in Brussel, waar premier Rutte de opening van Routes of Liberation verrichtte. Dat het
Oorlogsmuseum Overloon beide exposities nu gelijktijdig in huis heeft, is uniek en buitengewoon interessant. Ze zijn te bezichtigen tot en met Bevrijdingsdag op 5 mei a.s.
Tot slot is er tijdens het museumweekend, op zowel
zaterdag 5 april als zondag 6 april, om half twee ‘s
middags een presentatie over de Slag bij Overloon.
Die duurt ongeveer een uur en wordt gegeven door
Erik van den Dungen, de directeur van het museum. Hij kijkt hiermee alvast vooruit naar de opening
over enkele weken van een nieuw paviljoen, dat gebouwd is ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum
van de bevrijding. Bij de lezing is iedereen van harte
welkom en toegang tot de lezing is gratis.
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OMA’S KRANTENBAK

➜ POLYGRAPH – verhalende poprock uit NoordLimburg
➜ TAKE YOUR MARKS – harde muziek met een
lief randje uit Horst

In oude kranten vind je nog vaak leuke wetenswaardigheden van vroeger. Lucy Kusters heeft
tussen de spullen van haar moeder oude kranten gevonden, en Globaal mag hieruit een selectie
maken om te plaatsen in ons dorpsblad.
Voor de ouderen wellicht een “o ja-gedachte” en
voor de jongeren een leuke manier om het nieuws
van vroeger weer te herleven.

Van dit vijftal vertoont elke band een half uur haar
kunsten. In welke volgorde is een verrassing want
die wordt door loting bepaald. Een deskundige
jury tenslotte, kiest de ongetwijfeld gelukkige winnaar van Op Ut Tuffelke en dat wordt een hele kluif
gezien het hoge peil van het deelnemersveld. Over
de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd!
zaal open: 15.30 uur > aanvang: 16.00 uur > entree: gratis
vrijdag 18 april > cabaret > DE PARTIZANEN >
DE PARTIZANENG (try-out)
De Partizanen are coming to town!
Thomas Gast en Merijn Scholten, twee comedians
van het stand-up collectief Comedytrain, besloten
hun krachten te bundelen en vormen sinds 2012
een duo: De Partizanen. Een half jaar later wonnen ze de jury- en publieksprijs op het Leids Cabaret Festival 2013. De jury over de winnaar: “De
Partizanen zijn oorspronkelijk en authentiek en in
hun verhaalopbouw volledig onvoorspelbaar. Het
natuurlijke en zelfverzekerde van hun theateraanwezigheid straalt een groot spelgemak uit. De heren zijn sympathiek en brutaal. Hun humor is mentaal en droogkomisch en met groot gevoel voor
taal belichten ze onze tijdsgeest. Merijn Scholten
en Thomas Gast hebben ons overrompeld door
het gemak waarmee ze de meest absurdistische
teksten en sketches ten tonele voeren en dat met
elke speeldag nieuw materiaal. Door de wonderlijke wendingen, de verwarring en afwisseling zaten
we als jury op het puntje van onze stoel."

Boxmeers Weekblad 24-08-1962

zondag 13 april > concert > OP
UT TUFFELKE: BLACK BOX
SECRETS + FROGSTONE + NO
MAN’S VALLEY + POLYGRAPH +
TAKE YOUR MARKS

Wat wordt de openingsact van Op De Tôffel 2014?
Dat is dé vraag die ons vandaag allen bezig zal
houden tijdens de twintigste editie van bandwedstrijd Op Ut Tuffelke. Uit de stapel inzendingen
zijn vijf puike bands geselecteerd die het strijdperk
zullen betreden, te weten:
➜ BLACK BOX SECRETS – bombastische alternatieve rock uit Venlo
➜ FROGSTONE – underground garagerock uit
Boxmeer
➜ NO MAN’S VALLEY – energieke orgelrock uit
Horst

De Partizanen nemen je mee op een rijtoer langs
de velden en landerijen in het prachtige gebied dat
Geen Stand-Up Comedy heet. Is het met microfoons? Ja. Is het grappig? Ja. Zijn ze bij de Albert
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Heijn geweest? Ja, maar daar praten ze liever niet
over.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur >
entree: 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

Treffer

zaterdag 7 juni | maandag 9 juni >
busreis > PINKPOP 2014

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Pinkpop wordt 45 en pakt groter uit dan ooit. Want
zeg nu zelf, wie wil er nu niet Rolling Stones, John
Mayer, Flogging Molly, Bastille, Arcade Fire, Stromae, Jake Bugg of Metallica op zijn verjaardagsfeest? En omdat Pinkpop zo uitpakt haalt Gryphus de bus twee keer uit de remise: op zaterdag 7
juni en op maandag 9 juni. De zaterdagbus (Rolling Stones) zit inmiddels tjokvol maar in de maandagbus zijn nog wel een aantal stoelen vrij. Wie er
mee wil naar onder andere Metallica, Arcade Fire,
Stromae, Jake Bugg, Avenged Sevenfold, Biffy
Clyro, Kodaline, Mastodon, Rob Zombie en Gogol Bordello moet snel zijn. Zet die feestneus dus
maar op!
reisgeld: 110 euro > info of reserveren:
info@gryphus.nl of 0478.631802/630508



adverteren
doet verkopen

Ik heb een bril gevonden
in het Koningparkje.
Inlichting 0620899966
I. Smits

GEVONDEN:

Ik heb een baby mobieltje
in het park gevonden,
het is een uiltje.
Wie dit kwijt is mag mij bellen:
Ivana van Aggelen, 630645

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact
op met Lucy Koelen, mailadres:

joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988.

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

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

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

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

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

25
jaar
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kijk op de website www.salontoine.nl
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Fons Peltenburg












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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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



info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin
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GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔ SCHADEHERSTEL

WWW.AUTOKUSTERS.NL

✔ ONDERHOUD & REPARATIE
✔ COMPLETE REINIGING

Overloon:
Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901

✔ VERKOOP & INKOOP

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL

Uw gezondheid... mijn zorg!

Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

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.

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

●
●
●
●
●
●

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

Voor info:
Jan Nillesen
Vrijthof 1
5821 BG Vierlingsbeek

Restaurant - Feestzaal - Catering
Kijk voor onze menukaart en
mogelijkheden op
www.devierlinden.nl

tel.: 0478-631302
E-mail: jannillesen@ziggo.nl
www.concordia-vierlingsbeek.nl

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






Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl





Warme Bakker Degen
Reclame: 31 maart t/m 5 april
Uitnodiging voor een week lang feest! We bestaan 30
jaar en dit willen we met u vieren. Let op de brievenbus, kijk op onze website of laat je verrassen in onze
winkel door spetterende acties!
Reclame: 5 t/m 12 april
● Abrikozenvlaai € 7,15
● 4 Lentebolletjes + 1 gratis
● Lôns Mikske € 2,25

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.
Ook voor particulieren.

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

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

Erkende bromfietsopleiding
E achter B (aanhangwagen)
Tel. 0478 - 571 876
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De allernieuwste fietsmodellen
zijn weer binnen

Inloopuren op woensdag
vanwoensdag
16.30 totvan
19.30
uur
Inloopuren op
16.30
tot 19.30 uur

Elektrische-, Stads-, Hybride-, Race- en
MTB fietsen

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

Loop eens binnen en
fiets naar buiten.
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

OP RAAMDECORATIE & HORREN
Toe aan nieuwe raamdecoratie? Wij adviseren graag bij het
kiezen van de juiste producten. Kom snel naar de winkel en
profiteer van hoge kortingen op raamdecoratie en horren van
Luxaflex®.
Actie geldt van 31 maart t/m 12 april 2014.
Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek
Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl
www.siebertcolorsathome.nl

Vraag naar de voorwaarden en de
deelnemende merken.

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

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

Café - Zaal

De Zandpoort
Groeningen

www.jipvormgeving.nl
Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548
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