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33e jaargang no. 1 17 januari 2018

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

23 januari 2018, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Muzikale receptie prins Ger II

Prins Ger II (Joosten) houdt samen met zijn prinses Katja (Graat) en adjudant Koen 
(Klaassen) receptie op zaterdag 20 januari in Zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek, 
de residentie van carnavalsvereniging De Keieschieters Vierlingsbeek-Groeningen.

De receptie vindt plaats onder het motto ‘Kom feesten mit os’. Van 20.11 tot 22.11 uur is er gelegenheid 
tot feliciteren, waarna het feest losbarst onder de klanken van het Puppies Huisorkest uit Leunen, het dorp 
waar adjudant Koen opgroeide. “We willen aan de receptie een extra feestelijk tintje geven en hopen, met 
de komst van de ‘Puppies’, die onder meer bekend zijn van hun optredens tijdens de Roetsj in Venray, ook 
bezoekers uit de regio te trekken”, zegt prins Ger II.
Prins Ger II groeide op in Horst, maar is net als Koen, die getrouwd is met Mira Goemans uit Vierlingsbeek, 
al jaren met zijn gezin woonachtig in Vierlingsbeek.
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Van de redactie:
●	 Het nieuwe jaar nieuw beginnen: 
 blanco/ leeg. Ons "van de redactie" 
 begint er 2018 mee.
●	 Samen met onze bezorgers gaan we er 

weer voor om onze lezers ook in dit nieuwe 
jaar te informeren omtrent alles wat er 
in Vierlingsbeek en Groeningen leeft en 
speelt!

AGENDA
2018

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag 
Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
17 jan CV de Keieschieters: 
  Kaartverkoop zittingsavonden
18 jan KBO: Snertwandeling + kaarten Joffershof
20 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
21 jan Gilde van Groeningen: St. Tunnis      
22 jan Groeningen: küpkesmert in de Zandpoort
24 jan BiblioBeek: Voorlezen in de BiblioBeek                               
t/m3 febr i.v.m. de Voorleesdagen Op maandag t/m  

  vrijdag om 14.15 uur en op zaterdag om  
  11.00 uur
26 jan Gryphus: cabaret: Emiel van der Logt;   
  Stop Met Huilen; zaal open: 20.30 uur
27 jan Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
27 jan Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
2+3 febr CV de Keieschieters: Zittingsavonden
6 febr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
6 febr VOVG: Workshop hand-lettering
8 febr CV de Keieschieters: Bezoek aan 
  Volharding
9 febr KBO: Carnavalsmiddag Joffershof
11 t/m

13 febr CARNAVAL
11 febr Groot Prinsenontbijt
12 febr  CV de Keieschieters: Jeugdprinsenreceptie

19 febr VOVG: Lezing orgaandonatie
19 febr Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
22 febr KBO: Glazenier Estrella excursie
24 febr Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51823265
24 febr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
24 febr Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; 
  aanvang 19.00 uur
2 mrt Gryphus: cabaret: Rob Scheepers; Kom  
  Maar Op (try-out); zaal open: 20.30 uur
6 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 mrt KBO: Bedevaart Smakt
8 mrt VOVG: Internationale Vrouwendag
9 mrt KBO: Jaarvergadering Joffershof
12 mrt Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
19 mrt VOVG: Knutselen
21 mrt Ladies Event in Zalencentrum 
  Concordia van 19:00 tot 22:00 uur
24 mrt KBO: Nationale Opschoondag
26 t/m  Collecte Samen Sterk
31 mrt voor goede doelen
31 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
31 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
3 apr VOVG: Bezoek aan de Paardenmelkerij
3 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 apr KBO: Lentewandeling
10 apr KBO: Bezoek Tweede Kamer Den Haag 
26 apr KBO: Storkmuseum excursie
26 apr VOVG: Rayonreis
27 apr Koningsdag Vierlingsbeek: Een feest voor  
  jong en oud
27 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal op geheime  
  locatie
28 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
28 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
8 mei VOVG: Bronlaak
17 mei KBO: Lia De Haas studio
17t/m  PLUS Wandel4daagse i.s.m. 
20 mei Stichting JOC
23 mei VOVG: Wandelavond
26 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
26 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
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33 Joar APK

Groot Prinsenontbijt 
2018  bij Concordia.

Lekkerder kunne we ut nie make.
Vanaf 11 minute ovver tien wurre alle Keischieters 
verwelkomt ien un moj versierde zaal ien Concor-
dia. Genietend van de vrolijke klanken van lokale 
en interlokale carnavalsschlagers zullen als latste 
het boerebruudspaar, jeugdprins Rens met adju-
dant Tristan en zien gevolg, ziene Hoogheid Prins 
Ger, prinses Katja met adjudant Koen en aansluu-
tend de carnavalsvereniging “De Keieschieters” 
hun intrede doen. Als het ons goat lukke, dan zul-
len dit jaar ook de seniorenprins en de prins van 
de Kèèstene hun intrede doen.

We goan natuurlijk wer geniete van un royaal ont-
bijt mit kersverse producten. Wat dochtu van 
heerlijke verse eier van Sraar Timmermans, op zo-
aterdag zate ze nog ien de kiep en op zondag op 
owwen bord. Natuurlijk heerlijk verse melk. En ont-
bijtspek, vers vur ow gebakke van de verrekes die
ge af en toe kunt ruuke as ge dur Bèèk en gruunin-
ge wandelt. De ambachtelijke mik en brudjes wur-
re zoals altied ’s merregus vroeg gebakke door de 
bakkers van PLUS Verbeeten. Lekkerder kunnen 
we ut nie maken.

Toeter Thijs.
Vanwege ut  3x 11 jubileum, pakke  we wer us 
flink uut. Ok dit jaor zal zal hermenie “De Herle-
ving” gedurende het ontbijt un carnavalsconsert 
goan verzurgu. As speciale gast zal Toeterthijs uut 
Heijthuuze un par nummers mit de Hermenie mit-
speule.   Thijs het unne echte  wald(duits vur bos)
hoorn van ongevèèr 11 mèter,  en dor kan ie ver-
rekkus op speule.  As toegift zal Thijs ok nog un 

5 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
7 juni VOVG: Theehuis Komkommerin
14 juni KBO: Fietsdag
16 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de Maas
16 juni Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; 
  aanvang 19.00 uur
21 juni VOVG: Jaarlijkse fietstocht
22 t/m  KBO: 
26 juni Meerdaagse reis
23 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2018
27 juni VOVG: Jubileumfeest
30 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51823265
30 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 en  Gilde van Groeningen: Gildenfestijn
30 juni in Groeningen op het Gildeterrein aan de  
  Maasstraat
1 juli Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in   
  Groeningen op het Gildeterrein aan de   
  Maasstraat
6 t/m 
8 juli Outlands Open Air
12 juli KBO: Blauwe bessen excursie
28 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
28 juli Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
  weer bellen.
14 aug KBO: Kermismatinee Joffershof 
23 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
25 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Groeningse kermis 2018
t/m 3 sept 
4 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:  
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 sept KBO: Busdagtocht
9 sept Bekse Bruggenloop/Expeditie Beek
12 sept VOVG: Najaarsontmoeting
20 sept KBO: Fietsmiddag
27 sept VOVG: Bloemschikken
29 sept KBO: Dag van de Ouderen Joffershof
29 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 okt VOVG: Lezing CaRin
11 okt KBO: Spellenmiddag Joffershof
23 okt VOVG: Museum de Kantfabriek
27 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 okt Bèkse Biercantus 2018
1 nov KBO: Kunst of Kitch Joffershof
3 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; 
  aanvang 19.00 uur
6 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 

  aanvang 20.00 uur in Joffershof
15 nov KBO: Herfstwandeling
15 nov VOVG: Winterse wandeling
24 nov Oud ijzer te laden?                                   
  Valentinus 632426 draaien!
4 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:        
  Dorpsraadsvergadering
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
15 dec KBO: Kerstfair De Locht 
16 dec VOVG: Kerstmarkt
18 dec KBO: Kerstviering Concordia
19 dec VOVG: Kerstviering
23 dec Kerst Sing Along aanvang 18:30 uur
29 dec Deze maand geen ophaalronde oud   
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl
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solo optreje doen. En nie te vergete zulle er ok nog 
wat lokale artieste hun opwachting doen um ollie 
te entertainen woardur ut ontbijt nog veul lekker-
der en gezelliger zal wurre. Kiek mar us op 
www.toeterthijs.nl

Zaal 11.
Vur de kiender is ok dit joar un speciale kienderop-
vangzaal geresurveerd um, zodra ze wat gegète 
hebbe lekker wat kunne speule. Mochte ze un dut-
je wille doen dan kan det in een van de gereser-
veerde kamers van Concordia. Wel ger op tied 
boeke via de lokale bestelsite. Leuker kunne we ut 
nie maken.

Um 11 minuten over een (13.11 uur) zal ansluutend
de boerenbrulloft van start gaon. 

 Um deel te kunne neme an ut ontbijt motte 
auw wel van te vurre anmelde.

 Det kan tot zondag 4 fibruwari. Ge kunt dan 
kaarte bestellen via. 

 www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop
 Kiender t/m 88 cm zijn gratis (mar motte wel 

angemeld wurre).
 Van 89 cm tot 14 joar is de bijdrage € 5.55.
 Vanaf 14 joar is de bijdrage € 11.11.
 De reservering is pas definitief as de betaling 

binnen is.
 vol = vol
 Anmelden kan vanaf nou………

Organisatie van ut Grote Prinsenontbijt 2018 is wèr 
in hande van de 33 joarige APK. 
De jubilerende Auw Prinse Kompanjie van 
De Keieschieters.

Liedjesavond 2018

1e: NetFix – Fixen 

2e: APK - de tent op de kop

3e: 112 - De sleutel kwiet

Aanmoedigingsprijs: 
voor de Hartediefkes Mit bullekes op rullekes
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CARNAVALSLOTERIJ

3e TREKKING
1e pries € 55,- Lotnr. 1159  Naam: Veerkens
2e pries € 33,- Lotnr. 955 Naam: Willems
3e pries € 22,- Lotnr. 652 Naam: Geurts
4e pries Vrijkaart Pronkzitting                           
 Lotnr. 1067 Naam: Jansen
EXTRA PRIES  
Waardebon t.w.v. € 40,-   
 Lotnr.  1189 Naam: Thijssen

4e TREKKING
1e pries € 55,- Lotnr. 975 Naam: De Kleijn 
2e pries € 33,- Lotnr. 393 Naam: Kiowsowski
3e pries € 22,- Lotnr. 554 Naam: Sommers
4e pries Vrijkaart Pronkzitting                           
 Lotnr. 192 Naam: Kockelkoren
EXTRA PRIES  
Waardebon t.w.v. € 40,-   
 Lotnr.  1037 Naam: Achten

5e TREKKING
1e pries € 55,- Lotnr.  838 Naam: Derks
2e pries € 33,- Lotnr. 1059 Naam: Janssen
3e pries € 22,- Lotnr. 1091 Naam: Janssen
4e pries Vrijkaart Pronkzitting                           
 Lotnr. 1085 Naam: Wijnen
EXTRA PRIES  
Waardebon t.w.v. € 40,-   
 Lotnr.  480 Naam: Evers

6e TREKKING
1e pries € 55,- Lotnr.  1089 Naam: Peters-Arts
2e pries € 33,- Lotnr. 1140  Naam: Engels
3e pries € 22,- Lotnr. 544 Naam: van Daal
4e pries Vrijkaart Pronkzitting                           
 Lotnr. 953 Naam: Willems
EXTRA PRIES  
Waardebon t.w.v. € 40,-   
 Lotnr.  649 Naam: Joosten

Uitslag is ook na te lezen op: 
www.dekeieschieters.nl

Allereerst wenst het bestuur iedereen een geluk-
kig en gezond 2018. We hebben de feestdagen 
weer achter de rug en wij zijn al weer druk bezig 
geweest met de invulling van het programma voor 
het nieuwe verenigingsjaar. Bovendien wordt 2018 

Vierlingsbeek/Groeningen

voor de VOVG een speciaal jaar, want we vieren 
dit jaar ons 80- jarig jubileum. Dit gaan we natuur-
lijk uitgebreid vieren. Er is al vanaf april 2017 een 
actieve commissie bezig met het organiseren van 
een feestavond. Ieder lid heeft inmiddels de nieu-
we kalender in de brievenbus gekregen, met daar-
bij het opgaveformulier voor de activiteiten tot aan 
de zomervakantie. Woensdagavond 24 januari ko-
men we weer met onze leden bij elkaar voor de 
jaarlijkse ledenvergadering. We doen dan verslag 
van het afgelopen jaar en presenteren het finan-
cieel jaarverslag. Ook zullen we het nieuwe pro-
gramma van 2018 presenteren, waarvoor u zich 
meteen kunt opgeven. Het is verstandig om de 
kalender en een pen mee te nemen naar de jaar-
vergadering. Dit omdat u dan meteen achter in 
de kalender in het ‘Geheugensteuntje’ kunt aan-
kruisen waar u zich voor op geeft en dat is wel zo 
handig. Verder zullen we tijdens deze avond alle 
jubilarissen in het zonnetje zetten. Kortom we ma-
ken er een gezellige avond van. 
De vergadering begint om 19:30 en zal plaats vin-
den bij Zaal de Zandpoort in Groeningen.
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Vierlingsbeek/Groeningen

Nieuwjaarbijeenkomst
Tijdens deze gezellige middag werd door de 
voorzitter even teruggeblikt op het afgelopen jaar.
Door de nieuwe activiteiten die in 2017 zijn 
opgestart, zoals het wandelvoetbal en meerdere 
groepen jeu de boules,  is ons ledenaantal flink 
gestegen. Per 1 januari staat de teller op 380 
leden. Ook werd vooruit gekeken naar de vele 
activiteiten die op het nieuwe jaarprogramma 
staan. De voorzitter wenste iedereen een fijn KBO 
jaar toe in een goede gezondheid.

Snertwandeling
Donderdag 18 januari wordt de jaarlijkse 
snertwandeling gelopen. Er zijn twee routes 
uitgezet. Vertrek bij Joffershof om 13.30 uur de 
route van 8,5 km, vertrek 13.45 uur de route van 
6 km. Daarna wordt u een heerlijke snert aange-
boden, die net als andere jaren bereid wordt door 
Jeanne Vervoort. Degene die niet mee kunnen 
wandelen is er de mogelijkheid om vanaf 13.45 uur 
in het Joffershof een kaartje te leggen of te sjoelen.
Daarna kunnen we dan gezamenlijk genieten van 
de snert. 
Deelname is gratis. Aanmelden verplicht.

KBO soos-inloop-middag
Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten (rikken of 
jokeren) in gemeenschapshuis Joffershof. 
Ook voor een kopje koffie bent u van harte wel-
kom van 14.00  tot 16.00 uur.

Alleengaanden
Op de eerste zondag van elke maand is er van 
14.00 tot 16.00 uur een gezellige bijeenkomst 
onder het genot van een kopje koffie en een glaas-
je voor alleengaanden in het Joffershof.

Fitness
Bent u toe aan een nieuwe uitdaging? 
Meld je dan aan bij fitnesscentrum van Dongen. 
Hier kunt u met andere KBO-leden trainen op 
woensdag- en donderdagmiddag. 
Voor informatie kunt u terecht bij Wouter van 
Dongen, tel. 06 43201502
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Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 19 januari, 2 februari aanvang: 13.45 uur

Vaste Activiteiten 
Biljarten in het Joffershof:        
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- en vrijdagmiddag    
Yoga in het Joffershof:
 Maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 Woensdag van 18.45 - 19.45 uur                                                 
  Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal:
 Dinsdag van 10.00 - 11.30 uur                                                   
 Info 631839.
Jeu de Boules Joffershof:      
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur  
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
 Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen: 
 woensdag van 13.00 - 14.00 uur
 en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur                                         
 Info 06 43201502
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof:
 donderdag van 14.00 - 16.00 uur 
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in 
het Joffershof:
 donderdag van 10.45 - 11.45 uur   
 Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het 
Joffershof: 
 vrijdag van 9.15 - 10.15 uur 
 en van 10.30 - 11.30 uur    
 Info 631232
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof: 
 1e zondag van de maand om 14.00 uur.     
 Info 632028

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

 

Bestuur en vrijwilligers van 
gemeenschapshuis Joffershof 

wenst iedereen een gelukkig , 
gezond en actief 2018! 

Berichten uit het veld

Inmiddels is het nieuwe jaar al weer enkele weken 
oud en de goede voornemens zijn al weer gemaakt. 
Wellicht bent u net als ik benieuwd welke spannen-
de vogels we dit jaar weer zullen zien. Misschien 
komt er wel een zeldzame soort, of een soort die 
hier nooit te zien is, onze kant op. Ik ben dan ook 

Köpkesmert 22 januari 2018

Maandag 22 januari 2018 is het zoals ieder jaar 
Köpkesmert in Groeningen. 
Hierbij nodigen wij u uit om deze traditie en gezel-
lige avond te bezoeken.
In de kapel is om 16.00 uur een viering waarbij de 
dag wordt geopend. Deze viering is toegankelijk 
voor iedereen, u bent van harte welkom. 
Na de viering is er bij de Zandpoort gelegenheid 
om de inwendige mens te versterken. Er wordt 
voldoende aangeboden in de vorm van een buffet. 
De ruper Erwin Vousten staat weer klaar om de 
rondes te begeleiden en is vol enthousiasme.  
Om 18.00 uur start het bieden op de varkenskop-
pen. In totaal zijn er 30 rondes met na de 15e een 
pauze. 
Na iedere ronde ontvangt ieder die geboden heeft 
een lot waarbij een vleespakket te winnen is. 
Rond 22.00 uur zal het programma afgelopen zijn 
en worden de vleespakketten verdeeld onder de 
winnaars.
Het varken waarop geboden wordt is met zorg 
volgroeid en heeft een mooi gewicht bereikt.
De stichting St Antonius en St Nicolaas kapel zal 
zorg dragen voor goed beheer van de opbrengst 
die geheel ten goede komt aan het onderhoud van 
de kapel. Deze stichting heeft een eigen rekening 
zodat zij de financiën zelf beheren. 

Tot maandag 22 januari 

Naam:………………..............................................................……………………… 

Pers:……….........................................................................................……………..

 
Wil graag gebruik maken van het stamppot buffet 
op 22 januari (kosten € 9,- per persoon)
Graag opgave via dit briefje bij cafe de Zandpoort 
of 0613371623
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van plan om dit jaar nog beter op te letten dan 
voorgaande jaren.

Een van de dingen die daar bij kunnen helpen is 
de Nationale Tuinvogeltelling die Vogelbescher-
ming organiseert op 27 en 28 januari 2018. Werke-
lijk iedereen met een tuin (groot of klein) of zelfs 
met een balkon kan hier aan meedoen. Het is de 
bedoeling dat men op 27 of 28 januari gedurende 
een half uur alle vogels in eigen tuin telt. Meedoen 
is gemakkelijk en leuk, vooral ook voor kinderen. 
Je kunt er een soort spel van maken met de buren 
of vrienden.
De uitgebreide spelregels en tips kunt u vinden op 
www.tuinvogeltelling.nl.

Een paar tips wil ik hier alvast geven. 
Tip 1: Misschien bent u al begonnen met het voe-
ren van de vogels in de tuin. Zo niet dan is het 
handig om daar meteen mee te beginnen. U lokt 
daarmee veel meer vogels naar uw tuin en boven-
dien telt het gemakkelijker. Met uw smartphone 
kunt u dan ook nog eens mooie foto’s maken.
Tip 2: Voor de middag, zo tussen 09.00 en 11.00 
uur, zijn de vogels het meest actief. Na een lange 
nacht zonder voer hebben ze ‘s morgens honger 
en komen dan massaal naar de voerplek in uw 
tuin.
Tip 3: Als u het moeilijk vindt om de vogels te her-
kennen dan is er op de website van de tuinvogel-
telling een handige vogelkaart te downloaden met 
de meest voorkomende tuinvogels. Bovendien is 
er een handige App van Vogelbescherming be-
schikbaar genaamd: “Tuinvogels”.
Tip 4: Wat kunt u zoal doen om vogels naar uw 
tuin te lokken?  Op een voederplank of in een voe-
derhuisje kunt u een zadenmengsel strooien. Het 
helpt echt als er gepelde pinda’s, zonnebloemker-
nen, havermout en krenten in het zadenmengsel 
zitten. In een voedersilo kunt u bijvoorbeeld zon-
nebloemkernen en gebroken pinda’s voeren. Ook 
kunt u vetbollen ophangen of de bijna overal ver-
krijgbare vogelpindakaas in potten. Het is handig 
om de voersoorten op de verschillende plaatsen in 
de tuin aan te bieden. Vogels vinden het fijn als er 
bomen of heggen in de buurt staan waarin ze kun-
nen vluchten.
Welke vogels kunt u zoal verwachten op de voe-
derplaats?
De meest voorkomende soorten hier in Vierlings-
beek en omgeving zijn Huismus, Koolmees, Pim-
pelmees, Vink, Groenling, Merel en Roodborst

Groenlingen

De Heggenmus komt ook regelmatig op de voeder-
plaats maar scharrelt het liefst op de grond. En de 
Winterkoning met zijn opwippend staartje hipt het 
liefst door lage struikjes. Af en toe zie je ook een 
paar Staartmezen of  Grote Bonte Specht in je tuin 
verschijnen. Dat zijn dan wel de bijzondere mo-
menten. Echt heel speciaal wordt het als Zwarte 
Mees, Matkopmees, Sijs of Keep op de voeder-
plaats verschijnen. Zorg er voor dat je dan een 
fototoestel bij de hand hebt. Bij deze zeldzame 
soorten is het altijd goed opletten en een vogel-
kaart of vogelboek bij de hand houden. En als dan 
de kleine vogels in de tuin gelokt zijn, komt er mis-
schien ook nog wel een Sperwer op bezoek. Zoals 
in onze tuin op Nieuwjaarsdag.

Sperwer (mannetje)

Ook grote vogels zoals Zwarte Kraai, Kauw, Ekster,
Houtduif, Turkse Tortel en soms een Holenduif ko-
men graag snoepen van het aangeboden voer. 
In onze kleine tuin heb ik tot nu 19 soorten waar-
genomen. Wellicht gaat u dat aantal nog overtref-
fen. Let ook op Spreeuw, Zanglijster en Grote Lijs-
ter.
Veel succes met uw tuinvogels en de telling.

Ton van den Berg
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€ 6.400 voor  Gemeenschapshuis 
Joffershof Vierlingsbeek

Stichting Gemeenschapshuis Joffershof in 
Vierlingsbeek heeft dit bedrag toegekend gekregen 
voor realisatie van het plaatsen van automatische 
toegangsdeuren.

De stichting  gemeenschapshuis heeft ten doel: 
de uitbreiding van de gemeenschapsgedachte en 
bevordering van het culturele en sociale leven. 
Dit doel tracht de stichting te bereiken door het 
beheren van de hiervoor in aanmerking komende 
lokalen en/of gebouwen en het organiseren van 
activiteiten ter ondersteuning van de eerste doel-
stelling.

In Joffershof zijn ouderendagopvang “Alles bijeen” 
en Kinderopvang SSK “de kleine Vuurtoren” per-
manent gehuisvest. Om de toegankelijkheid voor 
onder meer de oudere en/of beperkte gebruiker te 
stimuleren had het bestuur een aanvraag bij het 
Oranjefonds gedaan voor het plaatsen van auto-
matische toegangsdeuren. Bovendien zal het ge-
meenschapshuis in maart 2018 ook gebruikt gaan 
worden als stemlocatie voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Een goede toegankelijkheid van het 
gebouw is dan heel belangrijk. Het bestuur is dan 
ook verheugd dat voor deze tijd de automatische 
deuren geplaatst zullen zijn.

Het Oranjefonds steunt sociale initiatieven in 
Nederland en het Caribische deel van het Konink-
rijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 
miljoen zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat 
mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, 
begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een 
ander. Het Oranjefonds wordt o.a. gesteund door 
de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en door 
Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander 
en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het 
beschermpaar van het Oranjefonds.

Geboortestenen

Geboortestenen zijn edelstenen die symbool 
staan voor een bepaalde maand in het jaar. 
Elke geboortesteen heeft zijn eigen unieke doel 
en betekenis, bijvoorbeeld geluk of een goede 
gezondheid. Geboortestenen zijn meestal ver-
werkt in sieraden, maar het bezit van het mine-
raal zelf is net zo speciaal en misschien zelfs 
nog bijzonderder om cadeau te doen. Ontdek 
wat de krachten zijn van de mystieke geboorte-

stenen en wat ze betekenen voor degene die in 
de bijbehorende maand jarig zijn.

Oorsprong & nu                                                                                                                                               
Het verhaal van de geboortestenen is afkomstig uit 
het boek Exodus. Elke steen staat symbool voor 
een van de twaalf stammen van Israël. Volgens de 
legende zag een Joodse geleerde twaalf stenen 
op een borstplaat. Na zijn ontdekking maakte hij 
de connectie dat de twaalf stenen symbool ston-
den voor de twaalf maanden van het jaar. Eeuwen 
later droegen monniken en geleerden de steen van 
die maand en geloofden dat de stenen speciale 
mystieke krachten hadden. Tegenwoordig is de 
selectie van geboortestenen niet meer vergelijk-
baar met die van de originele legende, maar de 
strekking is nog steeds hetzelfde. Dit is de eerste 
steen uit de officiële moderne geboortesteen-
kalender en een uitleg van hun krachten. In de loop 
van het jaar wordt elke maand de betreffende 
steen gepresenteerd. 

Januari
Granaatsteen is de geboortesteen van januari. 
Granaatsteen is rood van kleur en wordt gebruikt 
als edelsteen en als schuurmiddel. De steen sym-
boliseert vrede, voorspoed en een goede gezond-
heid. Er wordt zelfs gezegd dat de granaatsteen 
de drager eeuwig geluk, gezondheid en rijkdom 
schenkt. Een ideale steen om het jaar mee te be-
ginnen. 
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Zondag 21 januari a.s. is er in de kapel van 
Groeningen weer de traditionele St. Tunnisviering

Deze mis zal speciaal in het teken staan van onze 
patroonheilige St. Tunnis met het varken en tijdens 
deze viering zullen alle overleden gildebroeders uit 
het verleden worden herdacht.

Na deze viering is er voor alle leden met partner 
een koffietafel en aansluitend een gezellige middag
verzorgd door de gildemeesters.

Maandag 22 januari is om 16.00 uur een korte eu-
charistieviering in de kapel en aansluitend in de 
Zandpoort in Groeningen een stamppotbuffet voor 
de liefhebbers.

Om 18.00 uur start de traditionele halve varkens-
koppenverkoop, waar bij opbod voor iedereen een 
lekker stuk vlees te krijgen is.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn! 

Mochten er personen zijn die voor deze eucharis-
tieviering een intentie willen opgeven, dan kunnen 
zij dit maandagochtend van 10 tot 11.30 uur of 
donderdagavond van 18.30 -19.30 doen bij 
mevr. Hubers, Kreupelstraat  9, of 0478-631222.

“Zo blijf je immers op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen en kun je je klanten het beste van 
het beste bieden. Ik sta altijd open voor nieuwe 
ontwikkelingen en ga geen uitdaging uit de weg. 
Hoe groter de uitdaging, hoe mooier het resultaat.” 
Sinds hij anderhalf jaar geleden als zelfstandige 
begon, heeft hij steeds werk gehad. Hij is zeer te-
vreden en ziet de toekomst als zzp’er met vertrou-
wen tegemoet. “Ja, het loopt naar wens. 
Mijn klanten komen vooral uit de regio. 
Weet je wat fijn is voor een klant als ze met mij in 
zee gaan? Dat ze één aanspreekpunt hebben voor 
al hun metsel- en tegelwerk. Maar ook voor alleen 
tegel- of metselwerk zijn ze bij mij aan het juiste 
adres.” 

Voor meer informatie: 
John Ebbers Metsel- & Tegelwerken, 
telefoon: 06-30003764, 
e-mail: johnebbers@hotmail.com.

Geslaagde 
oliebollenactie!

De 54e oliebollenactie van het J.O.C. is weer voor-
bij en we kunnen ook nu terugkijken op een ge-
slaagde actie voor onze stichting en de inwoners 
van Vierlingsbeek en Groeningen.

Door de inzet van de vele vrijwilligers en het grote 
aantal bestellingen die de inwoners van beide dor-
pen wederom bij ons geplaatst hebben moesten 
wij deze keer ruim 6500 (verkochte) oliebollen bak-
ken en bezorgen. 
Door dit aantal is deze actie voor het J.O.C. ook 
deze keer weer een financieel succes geworden. 
De opbrengst wordt gebruikt ter ondersteuning 
van de bij het J.O.C. aangesloten clubs, dus voor 

Dé metsel- en tegelspecialist

“Als je plezier hebt in je werk, zien je opdrachtgevers
dat ook terug aan het resultaat.”

Vanuit deze gedachte zet John Ebbers, eigenaar 
van het gelijknamige metsel- en tegelwerkenbedrijf 
in Vierlingsbeek, zich inmiddels alweer anderhalf 
jaar in als zzp’er. “Mijn liefde voor het vak combi-
neer ik met mijn jarenlange ervaring, met als resul-
taat telkens weer enthousiaste klanten.”

Of het nu gaat om een grote of kleine klus, John 
Ebbers zet zich altijd helemaal in om te komen tot 
het best mogelijke eindresultaat. “Tevreden klan-
ten, dat is waar ik het allemaal voor doe. Dit bete-
kent dat ik kwaliteit en het nakomen van gemaakte 
afspraken zeer hoog in het vaandel heb staan. Ik 
maak waar wat ik beloof. En mocht een klus een 
keer te groot zijn voor mij alleen, dan kan ik altijd 
mijn krachten bundelen met die van andere, even-
eens gespecialiseerde zzp’ers.” 

Hoewel Ebbers al vanaf zijn zeventiende werkzaam 
is in de bouwwereld, vindt hij het nog steeds be-
langrijk om zich regelmatig bij te laten scholen. 
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vrijdag 26 januari > cabaret > EMIEL 
VAN DER LOGT > STOP MET HUILEN
Emiel van der Logt maakt stand-up comedy zoals 
het hoort: zo veel mogelijk grappen! 
In Stop Met Huilen gaat Emiel alle kanten op: van 

1015 geboortes Maasziekenhuis

In Maasziekenhuis Pantein zijn afgelopen jaar 
1015 baby’s geboren; inclusief de poliklinische 
bevallingen. Net als in de voorgaande jaren zijn 
dat gemiddeld drie kinderen per dag.

Bij de verdeling naar geslacht wonnen dit jaar de 
meisjes het met 52 procent van de jongens 
(48 procent).

Populaire namen
De populairste jongensnaam in 2017 was Milan, 
gevolgd door Guus en Ties. Bij de meisjes waren 
de meest gekozen namen Evy/Evi, Tess en Fleur.

Waterijsjes na operatie werkt 
pijnstillend

Sinds kort verstrekt Maasziekenhuis Pantein na 
een operatie waterijsjes op de verkoeverkamer. 
Waterijsjes hebben een pijnstillend effect en ver-
minderen daarmee de behoefte aan pijnstillers. 
Ook hebben zij een positief effect op de patiëntte-
vredenheid.
Hiermee onderscheidt het Maasziekenhuis zich op 
het gebied van welbevinden direct na de operatie.

Patiënten positief
Waterijs helpt onder andere tegen misselijkheid en 
vieze smaak in de mond als gevolg van de narco-

de jeugd en jongeren van Vierlingsbeek en Groe-
ningen. Overigens worden de te veel gebakken 
oliebollen geschonken aan de Voedselbank Land 
van Cuijk.

Indien er ondanks onze goede zorg voor de kwali-
teit iemand om wat voor reden dan ook niet tevre-
den is over de geleverde oliebollen kunt u contact 
opnemen met Hans Hendriks (tel. 631802); we 
zullen dan gezamenlijk tot een oplossing van de 
klacht proberen te komen. 
 
Daarnaast wil het J.O.C.-bestuur haar dank uit-
spreken aan de volgende personen/ondernemin-
gen die een bijdrage hebben geleverd aan deze 
actie:
●	 Johan van den Boogaard (loods)
●	 Bakkerij Degen Overloon
●	 PLUS Verbeeten Vierlingsbeek 
●	 Mar-Oil Vierlingsbeek
●	 LiMa Meubelmakerij B.V. Vierlingsbeek
●	 Boomkwekerij de Schans Groeningen
●	 Alle vrijwilligers van binnen en buiten het J.O.C. 

Het bestuur van het J.O.C.

se en het nuchter zijn voor een operatie. Tevens 
helpt het tegen mond- en keelklachten en geeft 
het patiënten comfort. 

Vriendenstichting
Dat het Maasziekenhuis ijsjes kan verstrekken 
dankt het aan een gift van stichting ‘Vrienden van 
het Maasziekenhuis’, die een vrieskast schonken. 
Ook schenkt deze stichting het eerste jaar de wa-
terijsjes. Zij zet zich belangeloos in voor diverse 
extra’s voor patiënten zodat het ziekenhuis nog 
leefbaarder, aangenamer, sfeervoller, en aantrek-
kelijker wordt.
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vrouwenlogica tot oververmoeidheid, dictators, 
ninja’s, alcoholcontroles, vieze mannetjes, vluchte-
lingen en bijna dood ervaringen. Van lekker luchtig 
tot zware shit. En terug. Zonder filter en zeker niet 
altijd politiek correct. Want hoe erg je ook denkt dat
je leven is, er valt altijd wat te lachen. Stop met 
huilen.

Emiel won de jury- en publieksprijs van de 
Comedy Slam, stond in 2014 in de finale van het 
prestigieuze cabaretfestival Cameretten en speelde 
onder meer op het International Comedy Festival 
Rotterdam en de Zwarte Cross. 
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reser-
veren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl 
> win gratis entreekaarten bij PLUS Verbeeten

zoaterdag 10 fibbrewari > carneval > 
34E KÈÈSTEENEBAL: DÀ BÀT TOCH 
NIE!
Ja minse, hier is wer zò’n fijn stukske van Griefus 
ien ut durpsblèdje, mar DÀ BÀT TOCH NIE! 
Want wie lèèst ’r tiggeworrig nou nog un papiere 
krèèntje? Dan het ut ok gen nut um te vermelde dat
ut op zoaterdag 10 fibbrewari wer bal is op de Gro-
testroat 18a, DÀ BÀT TOCH NIE! En dan het ut ok 
gen zin um te vermelde dat dit de vierundertigste 
ediesie van ut Kèèstenebal wurd, DÀ BÀT TOCH
NIE! En dan het ut ok gen zin um te vermelde dat 
ge ut bèèst mar as haantje de vurste bej ut ope-
drèèje van de vurdeur um nege ovver nege ow 
feestneus noar binne kunt stèèke, DÀ BÀT TOCH 
NIE! En dan het ut ok gen zin um te vermelde dat 
d’r dizzen oavend alleen mar kneiters van carna-
valshits gedrèèjd worre, DÀ BÀT TOCH NIE! En 
dan het ut ok gen zin um te vermelde dat de pre-
sentators van dizzen oavend wer boordevol grap-
pe zitte, DÀ BÀT TOCH NIE! En dan het ut ok gen 
zin um te vermelde dat ge dizzen oavend mojje 
prieskes kunt winne, DÀ BÀT TOCH NIE! En dan 
het ut ok gen zin um te vermelde dat ge dizzen 
oavend wer un stuk wíezer zut worre, DÀ BÀT 
TOCH NIE! En dan het ut ok gen zin um te vermelde 
dat ge dizzen oavend niks te kort zut komme (as 
ge mar betalt), DÀ BÀT TOCH NIE! En dan het ut 
ok gen zin um te vermelde dat dizzen oavend bom-
metje vol zit mit de allerbèèste optrejes, DÀ BÀT 
TOCH NIE! En dan het ut ok gen zin um te vermelde
dat ‘r dizzen oavend un neije heerser van ut Kèès-
teneriek uut zal komme, DÀ BÀT TOCH NIE! En 
dan het ut ok gen zin um te vermelde dat ge diz-

zen oavend mit minse kunt proate woar ge nor-
maal nooit mit wilt proate, DÀ BÀT TOCH NIE! En 
dan het ut ok gen zin um te vermelde dat ge diz-
zen oavend de bluumkes buute kunt goan zette, 
DÀ BÀT TOCH NIE! En dan het ut ok gen zin um 
te vermelde dat ge d‘r dizzen oavend ààchter zut 
komme hoe un muk un haas vangt, DÀ BÀT TOCH 
NIE! En dan het ut ok gen nut um te vermelde dat 
ge dizzen oavend de boel de boel kunt loate, DÀ 
BÀT TOCH NIE! En dan het ut ok gen zin um te 
vermelde dat ge dizzen oavend zut kunne heure 
hoe ut klökske thuus nie tikt, DÀ BÀT TOCH NIE! 
En dan het ut ok gen zin um te vermelde dat ge 
dizzen oavend spiekers op laag water zut kunne 
zuuke, DÀ BÀT TOCH NIE! En dan het ut ok gen 
zin um te vermelde dat ge van unne kouwe kermis 
thuus zut komme, DÀ BÀT TOCH NIE! En dan het 
ut ok gen zin um te vermelde dat ge carneval nie 
alleen mot viere, mar da ge da mit zien alle mot 
doen, DÀ BÀT TOCH NIE!
anvang: neege ovver neege > intree: vur niks

REGIONALE MUZIKANTEN OPGELET!
Gryphus organiseert in samenwerking met stich-
ting Op De Tôffel op zaterdag 24 maart de band-
wedstrijd Op Ut Tuffelke. Regionale muzikanten 
krijgen tijdens Op Ut Tuffelke de kans zich in de 
kijker te spelen. De band of artiest die op het po-
dium als ‘beste’ uit de bus komt verdient het ope-
ningsoptreden van popfestival Op De Tôffel 2018 
dat gehouden wordt op zaterdag 23 juni op het 
Vrijthof in Vierlingsbeek.

Bands of artiesten die interesse hebben om deel 
te nemen aan Op Ut Tuffelke kunnen zich vóór 
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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                                                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

 adverteren
doet verkopen

Warme Bakker Degen
Reclame: 22 t/m 27 januari
	 ●  Appel speciaal vlaai  €  10,35
	 ●  Tarwebrood  €  1,90
	 ● Rozijnenbrood klein €  2,00

Reclame: 29 januari t/m 3 februari
	 ●  Appelvlaai  €  7,35
	 ●  Waldkornbrood	 €  2,35
	 ●	 Appeltjesbrood €  2,00

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.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.

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

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

kijk op de website www.salontoine.nl

15 februari aanmelden door een een demo met 
biografie sturen naar: Stichting Op De Tôffel, 
onder vermelding van Op Ut Tuffelke, postbus 15, 
5820 AA Vierlingsbeek of info@opdetoffel.nl. 
Meer weten over Op Ut Tuffelke? Ga naar 
www.gryphus.nl of www.opdetoffel.nl.

in petto
➣	 Zaterdag 24 februari > concert > BEUKFEEST: 

SHINIGAMI + HORDEARII + INFERUM

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen
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Schootsveld 2
5821 EH Vierlingsbeek
Tel. 0478-63 40 20
info@muldersautos.nl

ACTIE!!!
In Januari en Februari 10%

korting op alle banden!

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368

Judith Rouwens 
Laurentiusstraat 57
5821 AV Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl 
info@lekkerbeks.nl

Maandag t/m vrijdag dagverse 
maaltijden 16.30-18.00 uur
Woensdag openingstijd
afwijkend: 16.30 tot 17.15 uur
Weekend catering op bestelling

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

Spoorstraat 10  Vierlingsbeek
Tel  06 83 67 68 12
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HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
 

 

 

 

                     
       
                     ontspanning 
                                                                   dansen 

                                                                      genieten 

                                                               vrij zijn 

  Joffershof Vierlingsbeek             iedere maandagavond 

       www.movewise.nl    06 10235305 

                                                              

                 
Bandenhandel Groeningen 

Voor al uw zomer- en 
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erflanden 17 
5831 ZA 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
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

Restaurant - Grand café - Proeverij

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"

Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

Neem eens contact op met ons. Wij maken 
meubels speciaal voor u op maat.  

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Een aandeel in elkaar

Beleggen lijkt 
me wel wat. 
Maar hoe begin 
ik ermee?

Is het slim mijn
hypotheek nu 
over te sluiten?

Wie kan mij
helpen met  
internet-
bankieren?

Ik wil mijn  
eigen bedrijf 
starten maar 
waar begin ik? 

Hoeveel 
pensioen
heb ik straks
opgebouwd?

Ontmoet

De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
 
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm


