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33e jaargang no. 6 28 maart 2018

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

3 april 2018, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Afgeplakte ramen, geluid van vallend puin, gierende zagen, een steiger op de stoep en vrachtwagens met 
materiaal die de weg blokkeren. Heel Vierlingsbeek heeft mee kunnen genieten van onze verbouwing.

Twee jaar geleden kregen wij de kans om drogisterij Creemers van Johnny en Anneke Creemers te kopen. 
Een mooi, groot pand met heel veel mogelijkheden.

Al langer hadden wij de droom om een bed & breakfast te beginnen. Na twee jaar verbouwen is onze droom 
werkelijkheid geworden.

Graag nodigen wij jullie om te komen kijken waar alle herrie en overlast, van de afgelopen tijd, toe geleid 
heeft.

Op zaterdag 31 maart, van 14.00 tot 17.00 uur staan de deuren van Perron 22 open voor alle belangstel-
lenden. Dan leiden we jullie rond en proosten we met jullie op onze opening.

Perron 22, de naam verwijst natuurlijk naar ons 
adres in de Spoorstraat op nummer 22. Maar de 
naam perron staat ook voor een plek waar je met 
vrienden afspreekt, een plek waar je uitrust voor je 
je reis weer vervolgt, een plek waar van alles te 
beleven is.

Perron 22, bed & breakfast en meer …
In de eerste plaats kun je overnachten en ontbijten 
bij Perron 22. Maar er is meer.
De benedenruimte, de voormalige winkelruimte, 
is te huur voor vergaderingen, workshops en 
diverse andere activiteiten.

De eerste activiteit die zal plaatsvinden is een 
workshopdag DansTIJD door Marion Arts 
van DansDOET op zondag 15 april 
van 10.00 tot 15.00 uur.

Voor meer informatie en inschrijven:
http://www.dansdoet.nl/Workshops/ 

Graag tot zaterdag 31 maart!

Peter Schoofs & Anneriet Klein
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Van de redactie:
●	 Het is nu toch echt lente, we hebben de 

klok verzet en Pasen staat voor de deur.... 
De natuur blijft ons verrassen dus we 
wagen ons maar niet aan voorspellingen.....

●	 Is de wind te krachtig of te koud, wil het 
zonnetje er maar niet door komen..... geniet 
dan vanuit achter de raam van de vogels en 
de mooie luchten!. 

●	 Of ga opruimen: Bèèk ruumt op en 
Gruuninge ok!.

Vooraankondiging: 
Incasso abonnementsgeld

Binnenkort wordt het abonnementsgeld 
(€ 12,50) over 2018 automatisch van uw 
bankrekening geïncasseerd, bij degene die hier 
in het verleden een machtiging voor heeft afge-
geven. 

De overige abonnees ontvangen een nota.

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.
26 t/m   Collecte Samen Sterk voor
31 mrt goede doelen
30 mrt Gryphus: vinylavond: OP LOSSE 
  GROEVEN; aanvang 21.00 uur
31 mrt Zonnebloem: Paasbrunch Zonnebloem
31 mrt Ophalen oud papier:                                                                 
  ZEV, tel. 06-54661196
31 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
31 mrt Koningskerkje: Expositie ‘Jacques van
t/m 1 apr Bakel and friends 2’; van 11.00 tot 17.00 uur
3 apr VOVG: Bezoek aan de Paardenmelkerij
3 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 apr KBO: Lentewandeling

7 apr St. Op De Tôffel: Feestelijke presentatie  
  jubileumboek; aanvang 21.30 uur in 
  Gryphus
8 apr Dansgarde De Bekse Klinkertjes: 
  Toernooi in de Pit te Overloon
9 apr Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Café De Zandpoort
10 apr KBO: Bezoek Tweede Kamer Den Haag 
14 apr Gryphus: Duitse avond: BIERGARTEN   
  FEST; zaal open 20.30 uur
15 apr Garage sale voor Vierlingsbeek en 
  Groeningen: Bèèk ruumt op en Gruuninge  
  ok! Van 12.00 uur tot 16.00 uur
22 apr Harmonie de Herleving: Voorjaarsconcert  
  om 11.00 uur bij Concordia
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 met medewerking van
  Zangvereniging Vondel, het Groenings
  koor, harmonie de Herleving en Gilde
7 mei Damesgymclub: fietstocht
8 mei VOVG: Bronlaak
14 mei Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
17 mei KBO: Lia De Haas studio
17 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
17 t/m   PLUS Wandel4daagse i.s.m.
20 mei Stichting JOC
20 mei Groenings koor: luistert mis op tijdens   
  Groeningse Gildedag
23 mei VOVG: Wandelavond
25 mei Groenings Koor: zingt mis in zorgcentrum   
  "Op 't Hoogveld" in St. Anthonis
26 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
26 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 mei  Gruuningse BarreTocht, aanvang 15.00 uur 
  bij de Zandpoort
2 juni Zangvereniging Vondel: Optreden met   
  fanfare Helpt Elkander uit Afferden in de  
  schouwburg van Cuijk
5 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
7 juni VOVG: Theehuis Komkommerin
11 juni  Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
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  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
14 juni KBO: Fietsdag
15 juni Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; 
  aanvang 19.00 uur
16 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de Maas
22 juni VOVG: Jaarlijkse fietstocht
22 t/m   KBO: 
26 juni Meerdaagse reis
23 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2018
23 juni Nacht van een Goei leven Land van Cuijk
23 juni Dineren op de pontveren. O.a. bij het   
  pontveer Vierlingsbeek
24 juni Harmonie de Herleving: Zomerconcert om
   11.00 uur in het park
24 juni Groenings koor: geeft concert in 
  "De Waalboog" in Nijmegen
27 juni VOVG: Jubileumfeest
30 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
30 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 en  Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in
30 juni Groeningen op het Gildeterrein aan de   
  Maasstraat
1 juli Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in   
  Groeningen op het Gildeterrein aan de   
  Maasstraat
1 juli Groenings Koor: luistert tijdens grote 
  Gildedag mis op
2 juli Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
2 juli Zangvereniging Vondel: Seizoensafsluiting
6t/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 
20 aug Zangvereniging Vondel: Eerste repetitie  
  nieuwe seizoen
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
10 sept Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Café De Zandpoort
12 sept VOVG: Najaarsontmoeting
15 sept GroeVie: ‘k Wèt’t Interactieve Dorpsquiz  
  Vierlingsbeek-Groeningen
20 sept KBO: Fietsmiddag
23 sept Zangvereniging Vondel: Optreden in   
  Museum De Locht in Melderslo

23 sept Groeningen: 2e Streekmarkt Informatie bij  
  Han Morsink 06-53319279 of 
  han.morsink55@gmail.com
24 sept Zonnebloem: Boottocht
26 sept KBO: Bezoek Tweede Kamer Den Haag
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
4 okt Groenings koor: bloemenactie
6 okt GroeVie: Finale avond en uitslag ‘k Wèt’t  
  Interactieve Dorpsquiz Vierlingsbeek-  
  Groeningen
8 okt VOVG: Lezing CaRin
8 okt Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
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
12 nov Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
15 nov KBO: Herfstwandeling
15 nov VOVG: Winterse wandeling
18 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht  
  Sinterklaas in Vierlingsbeek en 
  Groeningen
24 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
24 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
4 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
10 dec Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
15 dec KBO: Kerstfair De Locht 
16 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
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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Wij willen iedereen bedanken
voor de getoonde belangstelling,

de troostende woorden en de mooie
kaarten, die wij hebben ontvangen na

het overlijden van mijn man,
onze (schoon-)vader en opa

PIET BOEKHOLT

Dit is voor ons een troost in deze moeilijke tijd.

Familie Boekholt
Den Hit 14
Vierlingsbeek

Dankbaar zijn wij voor de steun
in welke vorm dan ook

tijdens haar leven, en de vele warme reacties 
na het overlijden

van onze lieve  mam en oma,

Fien Verblakt Jans-Beken

deden ons goed.

Bedankt,
namens kinderen en kleinkinderen.

KRUISWEGVIERING 

Op Goede Vrijdag 3 0 MAART a.s. staan we 
stil bij de kruisweg die mensen soms in hun 
leven te gaan krijgen, die moeilijke en vaak 
eenzame weg van pijn en lijden, die 
ontluisterende weg van verachting en 
vernedering, die kruisweg die leidt naar dood 
en ondergang .Wij gedenken al die mensen die 
vermoord, verbannen en gemarteld werden. 
Wij gedenken met name hun voorganger 
JEZUS van NAZARETH, voor het volk een 
profeet, een leraar, voor de overheden een 
lastpost die ze kwijt wilden.

Hij zette zich in voor menselijkheid en 
medemenselijkheid maar juist Hij werd 
onmenselijk behandeld, en als misdadiger 
veroordeeld en terechtgesteld. We volgen 
Hem op GOEDE VRIJDAG op zijn kruisweg, 
we denken aan Hem, we kijken naar Hem 
maar ook naar hen die een zwaar kruis te 
dragen hebben.

Wij nodigen U van harte uit om deel te nemen 
aan deze KRUISWEGVIERING,waarbij we het 
lijdensverhaal zullen brengen afgewisseld met 
de daarbij behorende liederen die we 
gezamenlijk zullen zingen.

WANNEER?
Goede vrijdag 30 maart om 15.00 uur in de 

Mariakapel in Vierlingsbeek:
Goede vrijdag om 19.00 uur bij de 
Kruiswegstaties op het kerkhof 

in Maashees.

Lente
Als dagen langzaam lengen

alles voorzichtig warmer wordt
door zon en levenslicht
het oog op groei gericht

en moeder natuurlijk weeft
aan ‘t lentekleed

dat zij de aarde geeft

Anneke

3x promotie voor 
Bekse Klinkertjes

In de afgelopen weken hebben de zondagen voor 
dansvereniging de Bekse Klinkertjes in het teken 
gestaan van de wedstrijden.
Op 11 maart waren we te gast bij Dansvereniging 
Ready-2-Dance in Gemert, waar solo Danique 
Hendriks en gardegroep Pure promoveerde naar 
de sportklasse. Samen met de trainsters van 
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Danique, Saskia Weijmans en Elke Houben en 
van Pure, Stephanie Henssen en Saskia Weijmans 
werd er een klein feestje gevierd. 

Een week later, 18 maart was er opnieuw ruimte 
voor een feestje omdat ook solo Lynn Kersten 
promoveerde. Deze prestatie heeft Lynn bereikt 
onder begeleiding van trainster Willemien Geurts. 

In de sportklasse wordt er gestreden om het 
Nederlands Kampioenschap en kan een ticket 
voor de Europese Kampioenschappen behaald 
worden.

Overige resultaten vindt u op onze website 
www.dvdebekseklinkertjes.nl

6e danstoernooi Bekse Klinkertjes 
op 8 april

Op zondag 8 april organiseert Dansvereniging De 
Bekse Klinkertjes alweer voor de 6e keer haar eigen
danstoernooi, dat onder auspiciën van het NDO 
plaatsvindt.

De Overloonse accommodatie “De Pit” wordt 
hiervoor omgetoverd tot danspaleis, alwaar zo’n 
90 dansen beoordeeld zullen worden door een 
5-koppige jury.
De dansvereniging opent het toernooi om 9.30 uur 
met een fl ash-mob, die door alle leden is ingestu-
deerd.

Om 10.00 uur begint het programma waarin op 
chronologische volgorde van leeftijd de dansers 
en danseressen het podium betreden om hun 
beste versie van hun dans te laten zien.
In totaal ontvangt de vereniging zo’n 350 deelne-
mers op deze dag, die rond 19.00 uur ten einde 
loopt.

Graag nodigt de vereniging u uit om de dansers en 
danseressen van de Bekse Klinkertjes, die met al 
hun 11 dansen ook ten tonele zullen komen, te 
komen bewonderen.

De entree voor volwassenen is € 3,50; 
voor kinderen t/m 12 jaar en 65+ € 1,50. 

Heel graag tot ziens op 8 april!
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Berichten uit het veld

Het was een late zondagmiddag vlak na de vorst-
periode. Ik stond te kijken naar het smeltend ijs in 
de vijver en te luisteren naar een vink die in de top 
van een boom luid zat te zingen. In de verte meen-
de ik een groep spelende kinderen te horen. Het 
geluid werd sterker en dwong me om naar de lucht 
te kijken. Mijn mond viel van verbazing open want 
er kwam een enorme groep Kraanvogels mijn kant 
op. In diverse slingers vulden ze bijna de gehele 
lucht boven Vierlingsbeek. Ik telde er minstens 350. 
Het is altijd moeilijk om een grote groep vliegende 
vogels te tellen. Luid en melodieus schetterend 
vlogen de Kraanvogels met gestrekte hals en po-
ten naar het Noordoosten.
Langzaam verdwenen ze richting Groeningen en ik 
baalde ervan dat ik mijn fototoestel niet bij de hand 
had. Ik rende naar binnen om het te pakken, maar 
helaas ze waren al te ver weg.
Gelukkig kwam vlak daarna een tweede groep van 
ongeveer 200 Kraanvogels recht boven mijn hoofd 
over vliegen.

Kraanvogels boven Vierlingsbeek

Het is zo mooi en indrukwekkend om deze majes-
tueuze vogels over te zien trekken richting hun 
broedgebied in Noord Europa. Ik werd er bijna 
emotioneel van. Je ziet zo’n grote groep niet zo 
vaak boven Vierlingsbeek. Ik begrijp nu ook waar-
om de Kraanvogel in Japan een krachtig symbool 
voor geluk, eer en trouw is.
Ik ben er van overtuigd dat de lente er nu echt aan 
komt. Daarom besloot ik de volgende dag een grote
ronde Vierlingsbeek-Maas te maken. Bij de War-
meer kwam ik de eerste Zwartkop van dit jaar tegen.

Het was een mannetje, waarschijnlijk op zoek naar 
een vrouwtje. Hoog in de bomen speelden een 
paar Grote Bonte Spechten met elkaar terwijl ze af 
en toe hun roffel lieten horen.
Langs de Maas zocht een groep Kieviten naar 
voedsel, terwijl in de boomkwekerij een Zanglijster 
volop zat te zingen. In de struiken langs de Molen-
beek zat een aantal Kramsvogels van de laatste 
bessen te snoepen. Bij de veerpont, in het weiland
achter de botenberging graasden Smienten, 
Brandganzen, Kolganzen en Grauwe Ganzen. Het 
naderende voorjaar spoorde hen aan hun buikjes 
te vullen voor de lange tocht naar hun broedge-
bieden in Noord en Oost Europa. Wat is de natuur 
toch mooi. Vooral als je het goed tot je laat door-
dringen.

Ton van den Berg

Vierlingsbeek/Groeningen

Verslag jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering op vrijdag 9 maart werd-
en zes leden gehuldigd wegens hun langdurige 
lidmaatschap.
25 jaar lid zijn: 
Nellie Reinders-Versleijen en Toon Gooren
30 jaar lid zijn: 
Arnold Sijmons en Ger Sijmons-Deenen, Lies Koe-
len-Verhoeven en Mien Koppes-Bouten.
Zij werden toegesproken door de voorzitter en in 
de bloemetjes gezet.
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Postuum werden de dames Fien Verblakt - 
Jansbeken, 30 jaar lid en Nelly Botden-Deenen, 
40 jaar lid geëerd.  
Er werd afscheid genomen van twee bestuursleden,
t.w. Maria Leijssen-Vullings en Maria Rouwens -
Thiesen. De voorzitter bedankte beide bestuursleden
voor hun jarenlange inzet voor onze KBO. Met een 
muzikale aubade werden zij toegezongen door de 
vele aanwezigen. Natuurlijk werden ook zij in de 
bloemetjes gezet. 

We mochten twee nieuwe bestuursleden verwelko-
men. Ineke van Bree-v.d. Bosch en Rini Peters tre-
den toe tot het bestuur. Wij wensen hen heel veel 
succes. 

Lente-Natuurwandeling 
Donderdag 5 april gaan we wandelen en hopelijk 
genieten van de lente. 
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.  
Bij terugkomst wacht er een kopje koffie/thee in 
het Joffershof. 
Doe goede wandelschoenen aan!!   
Deelname is gratis. 

Bezoek Tweede Kamer 
Dinsdag 10 april brengen we een bezoek aan de 
Tweede Kamer in Den Haag. 
We vertrekken om 8.30 uur vanaf ’t Vrijthofplein. 
We maken een stop voor een kopje koffie met ge-
bak en arriveren rond 11.45 uur bij het Binnenhof 
in Den Haag.
Om 12.00 uur beginnen we de rondleiding met een 
lunch in het restaurant van de Tweede Kamer.
Willen degene die zich hebben aangemeld voor 
deze dag tijdig aanwezig zijn op het Vrijthof? 

Woensdag 26 september wordt nogmaals een be-
zoek gebracht aan de Tweede Kamer. 
De informatie hiervoor krijgen de leden in de vol-
gende Nieuwsbrief.

Samen eten
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 11 april om 17.00 uur bij 
De Keulse Pot in Overloon. 
Aanmelden kan t/m 4 april bij Jan Spee.

Kien en data
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 30 maart 13 april 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 
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Gildenfestijn 2018

Dit jaar wordt een belangrijk jaar voor het St. 
Anthonius en St. Nicolaasgilde; op 29 juni, 30 juni 
en 1 juli organiseren wij het Gildenfestijn 2018. 
Het wordt een kleurrijk en bijzonder weekend, met 
voor ieder wat wils. In de komende edities van de 
Globaal, maar ook op onze website 
www.gildenfestijn2018.nl, zal de komende tijd 
meer duidelijkheid worden gegeven. Houd dit 
dorpsblad en onze website dus in de gaten.

Momenteel zijn onze gildeleden ingedeeld in diverse
commissies die ieder hun eigen taken hebben. 
De voorbereidingen zijn al volop bezig en eenieder 
doet zijn/haar best om een geslaagd evenement te 
organiseren. Ook u kunt mogelijk helpen…

Een aantal mensen en instanties heeft hun steun 
aan het Gildenfestijn al toegezegd. Mocht er in de 
toekomst ook op u een beroep gedaan worden 
dan stellen wij uw medewerking of steun zeer op 
prijs. 

Een Gildefestijn kan niet slagen zonder vrijwilligers,
sponsoren en natuurlijk veel en gezellige gasten 
en activiteiten. 

Graag ontmoeten wij u op 29 juni, 30 juni en 1 juli!

Met vriendelijke groet,
Bestuur en leden van het St. Anthonius & St. 
Nicolaasgilde Groeningen

     

Mocht u de collectanten gemist hebben die 
op dinsdag 27 maart en donderdag 

29 maart gecollecteerd hebben en u wilt 
toch uw bijdrage leveren, dan kunt u tot 

1 week na de collecte uw envelop inleveren 
bij de bibliotheek.

                                               
Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Wij wensen alle lezers 
van Globaal

Fijne en gezellige Paasdagen

KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen

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
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Plat praote  5

Het gebruik van scheldwoorden in het dialect is 
behoorlijk omvangrijk. Sommige komen nu lomp 
over maar waren vroeger heel gebruikelijk.
U herkent de meeste vast wel!

‘nne  Plintenneuker.     ‘n Pietje precies.
’n Schietboks                ‘n Bang iemand.
’n Klootjong.                ‘n  Vervelend kereltje
‘nne Lulhannes Iemand die veel praat   
 doch weinig zegt.
’n Meulepèèrd.             ‘n Grote forse vrouw.
‘nne ( Lompe ) mök.     ‘n Onhandig jongmens.
‘nne Zeiverkloot.           Iemand die blijft zeuren.
‘nne  Zwetsbuul.            Iemand die rare praat 
                                       verkoopt.
‘nnen Dreuge                 Een saai persoon.
‘nne Schuuperd.             Iemand die overal te 
                                       vinden is; behalve thuis.
‘nne Toegenejde.            Een eigengereid iemand?  
 Of . . Een geslepenvrekkig  
 persoon?
‘nne Lamzak.                 Een nietsnut.
‘nne Verrèkkeling          Een lastig, vervelend 
                                       iemand!
‘n Ovvermàsse klepboks.  Scheldwoord voor iemand  
 van over de Maas.
‘nne Zeikerd.                 Iemand die niets kan 
 missen.
‘nne Fiene.                    Iemand die overdreven 
                                      netjes en/of nauwkeurig is.
‘nnen Hampeleman.     Een onhandig, 
                                      onbehouwen persoon.

Het ontstaan van het gebruik van bepaalde namen in 
uitdrukkingen is niet altijd duidelijk. De Nederlandse 
taal kent o.a. Pietje precies, Hansworst, nieuwsgierig 
Aagje, de Benjamin van de familie, enz. Ons dialect 
kent er ook een paar. O.a.

Dor hedde Van Gatstoppele ok!   
 Jolige begroeting.
Dor kumt Van Nepscheuten an hur!   
                                          Jolige begroeting
As ’t toch op mot, dan lust van Gerven ok spek!   
 Jolig antwoord op 
                                         uitnodiging mee te eten.                                                                           
D’n Hannes zien.               Er gloeiend bij zijn.
’t Laplazerus werken.        Keihard werken.
‘nne Slome Tinus              ‘n Traag iemand.

Rein Verhoeven
reinverhoeven@gmail.com
06-28578247

Paaszaterdag The Odds 
bij Concordia

Op Paaszaterdag 31 maart treedt de Vierlingsbeek-
se band The Odds op in het café van zaal Concor-
dia. De laatste jaren hebben we opgetreden in de 
zaal van Concordia, dit jaar willen we weer terug 
naar de gezellige drukte van het café, het publiek 
lekker dicht op elkaar staand. 
Vanaf 21.00 uur bent u van harte welkom om te 
komen luisteren, meezingen, dansen en een pilsje 
te drinken. De entree is gratis. 
The Odds is muziek uit de jaren 60 en 70 en recen-
tere muziek die in die jaren gemaakt zou kunnen 
zijn.  Gewoon lekkere, ongecompliceerde en her-
kenbare muziek van bands als The Beatles, The 
Rolling Stones en The Who,  CCR en Bob Marley. 
Muziek die de 50+ers nog zo goed kennen, die de 
30+ers hebben leren waarderen en die de 18+ers 
herontdekt hebben. Paint It Black en Summer of 
69, Chine Grove en Fortunate Son, Don’t Let Me 
Down en Don’t Bring Me Down. 

The Odds zijn:
Jan Kleeven gitaar
Sam Koppes basgitaar / zang
Henk Koppes slagwerk / zang
Jaap Verbeeten gitaar / zang
Bert Verbeeten toetsen / zang

The Odds heten u graag welkom.
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Gr
uu

ni
ng

se BarreTocht
Verrassende tocht langs de gezelligste barretjes in Gruuninge

Beperktaantalkaarten!

Wanneer?  Zaterdag 26 mei 2018
Hoe laat en waar?  15.00 uur bij De Zandpoort

Opgeven?  zandpoort.groeningen@gmail.com
Kosten?  € 14,50 per persoon (minimale leeftijd 16 jaar)

Drink, loop en feest mee met de 2e Gruuningse BarreTocht!

 

25 jaar Raaymeppers 
Wij vieren dit op zondag 15 april 2018.   

Kom je ook? 

We hebben voor deze middag een leuk programma: 

           Mogelijkheid om te  badmintonnen 

 Een battle, met een mooie prijs in het 
vooruitzicht 

           Een foto collage van deze 25 jaar 

               Presentatie nieuwe logo
 

Natuurlijk is er koffie / thee met iets lekkers 

Leuk als je komt! 

Vanaf 14.00 uur staan de deuren open. 

Raayhal 

Raaijweg 15-17 Overloon 
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Volharding bloemenactie 2018

Op dinsdag 10 en woensdag 11 april houdt 
Volharding haar jaarlijkse bloemenactie. 

Op een van deze dagen staan de verkopers 
bij u aan de deur. 
Er is keus uit een assortiment potplanten 
voor binnen en buiten. 
Met de koop van een of meerdere planten 
steunt u Volharding.

Voetbalvereniging Volharding.

Dementie Keten Team                                               
Noordelijke Maasvallei

Nieuwe cursus in Land van Cuijk!      

Omgaan met Dementie

Dementie treft niet alleen degenen die er zelf aan 
lijden, maar ook de mensen in hun naaste omge-
ving. Zorgen geeft voldoening, maar het betekent 
vaak ook een belasting. Hoe gaat u om met lastige 
situaties? Doet u het wel goed? Mist u steun van 
uw omgeving? Het is niet altijd gemakkelijk en het 
kan verdriet, boosheid, eenzaamheid, onzekerheid 
en machteloosheid oproepen.

Het Dementie Keten Team Noordelijke Maasvallei 
en Indigo Brabant starten daarom begin april 2018 
in de regio Land van Cuijk de cursus 'omgaan met 
dementie' voor naasten van mensen met dementie.

Tijdens de cursus wordt informatie gegeven over 
dementie en leert u vaardigheden om beter om te 
gaan met de problemen die u ervaart. Ook kunt u 
ervaringen met andere mantelzorgers uitwisselen.

Thema’s die aan bod komen tijdens de cursus zijn: 
●	 Wat is dementie? 
●	 Omgaan met mensen met dementie 
●	 Omgaan met probleemgedrag. 
●	 Hoe zorg ik dat ik het volhoud?
●	 Ondersteuningsmogelijkheden
●	 Als er meer zorg nodig is

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

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van 2 uur 
en een terugkombijeenkomst. Vooraf aan de cur-
sus vindt een kennismakingsgesprek met de be-
geleiders plaats. De cursus wordt gegeven door 
twee ervaren cursusleiders. 
De cursus zal plaatsvinden op de dinsdagochtend 
van 10.00 uur tot 12.00 uur in het gemeentehuis 
van Boxmeer. 
Data: 3, 10 en 17 april, 8, 15 en 22 mei 2018.   

Aanmeldingen: heeft u interesse in de cursus 
'omgaan met dementie'? Of heeft u nog vragen? 
Neem telefonisch contact met ons op via 
0485 - 84 72 50. 
U kunt vragen naar Marije Hartog. 
U kunt ook e-mailen op info@ggzlvc.nl t.a.v. 
Marije Hartog. 

Land van Cuijk legt 
eerste glasvezelkabel

Op vrijdag 16 maart ging de eerste schop symbo-
lisch in de grond om de aanleg van het glasvezel-
netwerk in het Land van Cuijk af te trappen. 
LVCNET, E-Fiber en de gemeentes (Sint Anthonis,
Boxmeer, Cuijk, Mill & Sint Hubert en Grave) heb-
ben dit mooie moment samen met betrokkenen 
gevierd. Na een lang voortraject is het moment 
eindelijk daar. De graafwerkzaamheden gaan in 
het tweede kwartaal van 2018 van start in 
Sint Anthonis.

Een gezamenlijk initiatief       
Maarten Jilisen wethouder Economische zaken 
van de gemeente Cuijk kijkt uit naar deze nieuwe 
ontwikkeling: “Veel ondernemers en burgers kijken 
reikhalzend uit naar een voorspoedige aanleg. 
Velen hebben op dit moment al een enorme 
behoefte aan veel meer bandbreedte. Glasvezel 
kan die behoefte invullen. De aanleg van glasvezel 
in onze mooie regio is van groot belang voor leef-
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Beste kiezers in Vierlingsbeek en Groeningen.

Mede namens  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 ge-
meente, en wij zijn bijzonder blij met de uitgespro-
ken steun. 
Ook persoonlijk wil ik mijn hartelijke dank uitsprek-
en voor jullie stem en vertrouwen.
Hierdoor kreeg ik een record aantal voorkeurstem-
men: 280  stuks en zit nu weer in de raad van Box-
meer.
De voorkeursdrempel was dit keer 170  zodat ik 
op de lijst van het CDA van plaats 5 naar plaats 2 
ben opgeschoven.  
Dit is een geweldig resultaat, bedankt hiervoor.
                                                               

baarheid en economie en het kan niet snel genoeg 
gaan. Wij als gemeentes van het Land van Cuijk 
zijn dan ook uitermate content met deze start" 
 
Ook LVCNET is enthousiast: “We zijn blij dat na 
het harde werk van vele ambassadeurs en het be-
stuur, we er samen met E-Fiber in geslaagd zijn 
om iedereen in het Land van Cuijk op glasvezel te 
gaan aansluiten.”  
 
Gratis aansluiting                  
E-Fiber legt samen met aannemer SPIE het glas-
vezelnetwerk aan in het Land van Cuijk. Eric Vos, 
oprichter van E-Fiber, laat weten dat alle adressen,
ook in het buitengebied, worden aangesloten op 
het netwerk. 
 
De aanleg van het glasvezelnetwerk is voor alle 
huishoudens gratis. Om ook gratis te worden aan-
gesloten op het netwerk dien je zo snel mogelijk 
een glasvezelabonnement af te sluiten via een van 
de beschikbare providers. Een internetabonne-
ment is al beschikbaar vanaf € 37,50 per maand. 
Meer weten? Kijk op lvcnet.nl of e-fiber.nl.

De week van Autisme 2018
In het kader van de week van Autisme organiseert 
de Werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maas-
duinen een dag en avond rondom het thema 
autisme op woensdag 4 april bij Kleppenburg, 
Europlein 4, Oeffelt.

Programma:
14.00 uur tot 17.00 uur: een prikkel-ervaringstent, 
doorlopend diverse workshops (autisme en Brain 
Blocks) en een informatiemarkt waar je kennis kunt 
maken met verschillende organisaties rondom 
autisme en handige hulpmiddelen.          
19.00 uur tot 20.30 uur: de theatervoorstelling ‘Een 
indiaan in huis’. Een herkenbare en ontroerende 

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.
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25 JAAR OP DE TÔFFEL PRE-
SENTEERT: HET BOEK!

Het Boek over de geschiedenis van 25 jaar Op 
De Tôffel is klaar! Anderhalf jaar is er aan gewerkt 
door een redactie van tien personen. Twee meter 
archief is er doorgespit. 8000 foto’s ‘zijn er ver-

zameld en gedigitaliseerd. Tig uren videomateriaal 
is er bekeken. Het resultaat: een hardcover boek 
van 228 pagina’s vol verhalen, anekdotes, inter-
views (met artiesten en vrijwilligers) en meer dan 
500 foto’s. Inclusief een dvd met anderhalf uur be-
wegende beelden. 

Op zaterdag 7 april wordt Het Boek op feestelijke 
wijze gepresenteerd. Vanaf 21.00 uur is iedereen 
van harte welkom in Gryphus aan de Grotestraat 
18a. Tevens is Het Boek op deze avond te koop. 

Vanaf 9 april is Het Boek ook te koop bij PLUS 
Verbeeten in Vierlingsbeek of te bestellen via 
www.opdetoffel.nl. 
Het Boek kost 35 euro.

voorstelling over autisme en de impact ervan op 
de nabije omgeving. Voor iedereen die te maken 
heeft met kinderen en jongeren met autisme.

Vrije inloop voor het middagprogramma. Je kunt je 
ter plekke inschrijven voor de workshops en deel-
nemen aan de ervaringstent. De informatiemarkt is 
gratis te bezoeken.

(Voor de workshops en de belevingstent hoef je je 
niet aan te melden en deze zijn gratis.)

Voor de avondvoorstelling moet je je aanmelden 
via e-mail: samenwerkenautisme@gmail.com 
o.v.v. je naam en het aantal personen. 
Kosten € 2.50. Deze betaal je bij binnenkomst bij 

de zaal. Alle consumpties zijn voor eigen rekening.

Wij zien jullie graag op 4 april! 

De Werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maas-
duinen bestaat uit: Aksent, Centrum Mantelzorg 
Land van Cuijk, Team Toegang Gennep, PGZ, 
MEE, GGZ en Unik.
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vrijdag 30 maart > vinylavond > OP 
LOSSE GROEVEN met DJ’S PIET 
GOOREN + ROB BLENCKERS + DJ 
GIOVANNI AENGENEND + DJ’S 
‘RINALDO DERKS VAN DE VEN + 
KOEN GERRITS
Vinyl is weer helemaal terug van nooit weggeweest.  
Alle reden om de pick-up weer van zolder te halen 
en een paar liefhebbers uit te nodigen om thuis in 
de platenkast te gaan snuffelen. Piet Gooren, Rob 
Blenckers, Giovanni Aengenend, Rinaldo Derks van 
de Ven en Koen Gerrits hebben die uitdaging aan-
genomen en allemaal een kist vol zwart goud mee-
genomen. Het resultaat is een ratjetoe aan muziek: 

60’s, 70’s, 80’s, 90’s, rock ‘n’ roll, hardrock, punk, 
new wave, reggae, house, happy hardcore… 
Zonder twijfel wordt dit een heerlijk feest der 
herkenning. Vanaf half negen gaat de naald in de 
groef!
aanvang: 20.30 uur > entree: gratis

zaterdag 7 april > boekpresentatie > 
25 JAAR OP DE TÔFFEL: HET BOEK
Het Boek over de geschiedenis van 25 jaar Op 
De Tôffel is klaar! Anderhalf jaar is er aan gewerkt 
door een redactie van tien personen. Twee meter 
archief is er doorgespit. 8000 foto’s ‘zijn er verza-
meld en gedigitaliseerd. Tig uren videomateriaal 
is er bekeken. Het resultaat: een hardcover boek 
van 228 pagina’s vol verhalen, anekdotes, inter-
views (met artiesten en vrijwilligers) en meer dan 
500 foto’s. Inclusief een dvd met anderhalf uur be-
wegende beelden. Vanavond wordt Het Boek op 
feestelijke wijze gepresenteerd.
aanvang: 21.00 uur > entree: gratis
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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

Wij zoeken iemand die 
bij ons thuis wil schoonmaken 

voor ongeveer 4 uur in de twee weken. 

Interesse? 

Bel dan met Marjolein (06-14369260) 
Mvg Koen en Marjolein

 adverteren
doet verkopen

Warme Bakker Degen
Reclame: 3 t/m 7 april
	 ●  Kersenyoghurtvlaai  €  10,35
	 ●  Lônse mik €  2,35
	 ● 4 Krentenbollen + 1 gratis

Reclame: 9 t/m 14 april
	 ● Sinaasappelvlaai €  10,35
	 ●  Grof volkorenbrood	 €  2,00
	 ●	 4 Kwarkbolletjes + 1 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

zaterdag 14 april > duitse avond > 
BIERGARTEN FEST
Helmut, Heino und Heidi weten het al lang: im 
Biergarten ist es zu tun! Niet voor niets dat in 
ieder zichzelf respecterend dorp in die Heimat er 
wel eentje te vinden is. So auch Heuteabend in 
uns eigenes Vierlinksbach. Partylokal Gryphoes ist 
gevuld met viel Gemütlichkeit und ganz große 
pullen Spaten Münchner Hell, Diebels Alt oder
Franziskaner Weizener, Moderatoren Die 2 
Gebrüder präsentieren ein tolles Programm mit 
auftritte van Soeker Und Mies, Die Woodys, Ein 
Spelltjen Weißwurst hapfen, ein Wettstreid 
Armdrücken, vele Überaschungen en nicht zu ver-
gessen de Musik von über-dj Herr Erich Schmitz. 
Alpen Spatzenbubenrock & Poprebellenschlager! 
Lustige Polkas, schöne Schlagers en de blödste 
Ballermann Hits! Spaß und Spannung. 
Ein supertolles und affentittengeiles Fest!
aanvang: 20.30 uur > entree: gratis

vrijdag 15 juni > busreis > PINKPOP 
2018
Pinkpop wordt 49 en pakt groots uit. Want zeg nu 
zelf, wie wil er nu niet Pearl Jam, Snow Patrol, The 
Offspring, Bløf, Oh Wonder, Oliver Heldens, 
Lil Kleine of Blaudzun op zijn verjaardagsfeest? 
Zet die feestneus dus maar op en reserveer snel! 

De reis inclusief entreekaarten is uitverkocht maar 
reserveren met een eigen entreebewijs kan nog 
wel. Voor mensen met een eigen ticket is er nog 
beperkt plaats in de bus.
reisgeld: 30,00 euro (alleen bus) > info of 
reserveren: info@gryphus.nl of 0478.631802

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het is weer voorjaar en dus trekt het Formule 1 
Circus weer de wereld rond. De eerste rondjes zijn 
gereden en piloten als Vettel, Bottas, Raikkonen 
en Ricciardo doen er alles aan om Lewis Hamilton 
van zijn troon te stoten. Of het ze gaat lukken? 
We zullen het zien want ook dit seizoen zullen
(onder voorbehoud) weer alle Grand Prix races op 
een grootbeeldscherm worden vertoond.
Wij gaan er weer eens goed voor zitten en zetten 
ons geld op onze Max. En U?

➜	 zondag 8 april: GP BAHREIN (start: 17.00 uur)
➜	 zondag 15 april: GP CHINA (start: 14.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

in petto
➢		zaterdag 7 april > boekpresentatie > 25 JAAR 

OP DE TÔFFEL: HET BOEK
➢		woensdag 9 mei > hard rock café > MAIDEN 

NIGHT 2018 met live: IRON LAIDEN

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Spoorstraat 10 Vierlingsbeek
Tel 06 83 67 68 12

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

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












BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

Voor meer informatie kijk op onze website
www.poortvanloon.nl

www.martensasperges.nl
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Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Wielerspeciaalzaak
Uw fiets ophalen en weer thuisbrengen voor 

reparatie? Dat kan op dinsdag en donderdag,
bel of mail ons.

Profile Gennep
Spoorstraat 102

6591 GV  GENNEP
tel. 0485 51 31 80

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

Facebook Profile Gennep

Gesloten op maandag

2E PAASDAG ZIJN WIJ GESLOTEN

FIJNE PAASDAGEN!

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35 
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

GORDIJNEN | VLOEREN | RAAMDECORATIE | KLEUR-  & INTERIEURADVIES

  UW
 SPECIALIST SINDS 19

88
   

   
  
  
  
 U

W
 S

PE
CIALIST SINDS 1988 

30 jaAR
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HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
 

 

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

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.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden
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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

Fons Peltenburg

 
   

 

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112  Alarmnummer    

0900-8880  Huisartsenpost Boxmeer-
 Nijmegen voor avond, nacht,   
 weekend en feestdagen voor   
 Boxmeer en omstreken.

0900-8844  Politie, als er geen nood is 

0800-7000  Anoniem bellen   

088-0208208 Brandweer     

0485-845000 Maasziekenhuis

Wijkagent Janne Blom 
Tel. 0900-8844 
E-mail: janne.blom@politie.nl 
www.facebook.com/politieboxmeer/


