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32e jaargang no. 9 10 mei 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

16 mei 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Beplanting rondom de kerk.

Vrijdag 28 april is de beplanting tussen muur en 
kerk nagenoeg voltooid. Met inzet van de vrijwil-
ligers van het Koningspark is al in een eerder sta-
dium slechte grond afgevoerd en compost aan-
gebracht. Diezelfde vrijwilligers hebben ook voor 
de aanplant gezorgd. Met vereende krachten is 
er hard gewerkt en het resultaat mag er zijn! Het 
staat vol met planten die goed tegen droogte be-
stand zijn. Dat moet ook wel want de verhoogde 
border staat pal in de zon. Het onderhoud van het 
groen tussen Herberg Thijssen en de kerk wordt 
door Maarten zelf verzorgd; het gedeelte tegen-
over de school door de vrijwilligers van het 
Koningspark. 

Met dank aan Jeroen Weijmans van Groenkompas
voor advies en het aanleveren van planten en het 
gebruik van de freesmachine. Ook een dank aan 
Eric Lamers voor het afvoeren van grond, het aan-
leveren van compost en zijn inzet met de shovel. 
Peter Verstegen voor het gebruik van zijn shovel. 
Het plan is mede mogelijk gemaakt door inkomsten 
verkregen uit het groenbeheer van het Konings-

HUISARTSENPRAKTIJK 
Mosch/Mosch-van den Born is 
gesloten maandag 29 mei t/m 
vrijdag 2 juni

Voor dringende zaken die niet kunnen wachten,
kunt u gebruik maken van de 
waarneming: 
Letters A t/m J: van den Boom 
tel: 0478- 641202

Letters K t/m Z: Mooij  
tel: 0478- 640840.

park uitgevoerd door bovengenoemde werkgroep.

Het Parochiebestuur van Maria Moeder de Kerk 
heeft ook een financiële bijdrage geleverd. Ook 
danken we de school dat we van hun watertap-
punt gebruik mogen maken.
Ons dorpscentrum wordt er op deze manier zeker 
fraaier en groener op! We doen een beroep op alle 
inwoners om er zorg voor te dragen dat dit stukje 
groen ook respectvol behandeld wordt.

Namens dorpsraad, 
Rein Verhoeven 
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Van de redactie:

●	 Het was even geduld hebben.. het lijkt wel 
alsof tuincentra en bouwmarkten elk jaar 
vroeger zijn met de zomerbloeiers.... maar 
nu zijn de IJsheiligen toch écht in aantocht 
(11 t/m 14 Mei). "Groen licht" om ze in onze 
tuin te poten.

●	 Gezonde rivaliteit en van alle tijden. 
 Deze keer dagen de senioren Overloon 

onze senioren uit voor een potje 
 wandelvoetbal!. 
 Welk dorp heeft nu de fitste ouderen, dat 

ons dorp zomaar de gezondste senioren 
in de regio heeft, dát moet nog maar eens 
bewezen worden vindt men in Overloon... 
Misschien in een voorwedstrijd bij de 

 voetbalderby tussen SSS'18 en 
 Volharding??? Wordt vervolgd......
●	 Zilveren Op De Tôffel: een boek als kers op 

feestjaar! Vanaf 13 mei (feest in Concordia) 
te bestellen en met de presentatie in het 
najaar!

AGENDA
2017
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.
11 mei VOVG: Wandelavond
12 mei KBO: bezoek Provinciehuis en Den Bosch
13 mei 25 jaar Op De Tôffel presenteert: Alle
  365 Goed!!, Het Héle Jaar Feest In Eén  
  Avond Met De Loco Loco Discoshow   
  Zalencentrum Concordia, zaal open:   
  20.30 uur
19 mei MVC’64: buitentoernooi en kennisquiz;  
  aanvang: 20.00 uur
20 mei MVC’64: buitentoernooi; 
  aanvang 11.00 uur
18 t/m  PLUS Wandel 4daagse i.s.m.
21 mei JOC Vierlingsbeek/Groeningen
21 mei Harmonie de Herleving en slagwerkgroep: 
  Voorjaarsconcert om 14.00 uur in 
  Concordia

23 mei VOVG: Stadswandeling met gids door  
  Boxmeer
24 mei Gryphus: Hard rock café: 
  Maiden Night 2017
27 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
27 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 juni Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
3 juni Fietsen met 1 of 2 gidsen door het 
  “Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur 
  vanaf Herberg Thijssen Lengte van de  
  tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
4 juni Groenings koor: Openluchtmis samen  
  met Gilde op de kiosk nabij de kapel in  
  Groeningen
6 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering
   aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 juni KBO: Fietsdag
8 juni VOVG: Bezoek aan Fruitpark Groenz
9 juni Outlands Open Air: Qmusic 
  van 19.00 tot 01.30 uur
10 juni Kasteel De Voirt Groeningen: Concert
  met chromatische mondharmonica-  
  speelster Hermine Deurloo en gitarist   
  Maarten van der Grinten. Vanaf 19.30 uur
  Informatie bij Han Morsink 06-53319279  
  of han.morsink55@gmail.com
10 juni Gryphus: Metal BBQ
10 juni Outlands Open Air: Bass, 
  Beats & Melody van 13.00 tot 23.30 uur
10 en Groenings koor:
11 juni deelname aan Vocaal Festival Annen
11 juni Harmonie de Herleving en slagwerkgroep: 
  Limonadeconcert om 10.00 uur in 
  Concordia
11 juni Outlands Open Air: 90’s, 00’s & F*ck 
  the Genres van 13.00 tot 23.00 uur
12 juni Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
14 juni KBO: Busdagtocht
18 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2017
23 juni VOVG: Fietstocht
24 juni Ophalen oud papier:
  Volharding, tel. 06-51823265
24 juni Oud ijzer te laden?
  Valentinus 632426 draaien!
24 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de Maas
29 juni KBO: Lezing Notaris in ’t Joffershof
1 juli Fietsen met 1 of 2 gidsen door het
  “Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur 
  vanaf Herberg Thijssen Lengte van de  
  tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
1 juli Beek an Tôffel: Bij de kok thuis 
  aanvang 19.00 uur
9 juli Harmonie de Herleving en slagwerkgroep:
   Zomerconcert om 11.00 uur in het park
10 juli Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
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29 juli Ophalen oud papier:
  ZEV, tel. 06-54661196
29 juli Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 aug Fietsen met 1 of 2 gidsen door het
  “Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur  
  vanaf Herberg Thijssen Lengte van de  
  tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
11 t/m  Kermis Vierlingsbeek
14 aug 
15 aug KBO: Kermismatinee in ‘t Joffershof
17 t/m  Kindervakantiewerk Vierlingsbeek 
20 aug en Groeningen
24 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
26 aug Ophalen oud papier:
  Gilde, tel. 06-43246914
26 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 sept Fietsen met 1 of 2 gidsen door het
  “Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur 
  vanaf Herberg Thijssen Lengte van de  
  tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
5 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 t/m  KBO: 
9 sept Meerdaagse reis
10 sept Van Heure Zinge: Smartlappen & 
  Kapellenfestival in Vierlingsbeek
10 sept Smartlappenfestival i.s.m. 
  jubileumeditie Bèkse Bruggenloop
11 sept Dorpsraad Groeningen:
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
13 sept VOVG: Najaarsontmoeting
18 sept VOVG: Jeu de Boules
21 sept KBO: Fietsmiddag
24 sept Kasteel De Voirt Groeningen: Streekmarkt
  Informatie bij Han Morsink 06-53319279  
  of han.morsink55@gmail.com
24 sept Zangvereniging Vondel: Jubileumconcert
  70 jaar Vondel
28 sept Groenings koor: bloemenactie
30 sept KBO: Dag van de Ouderen in ‘t Joffershof
3 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
  Dorpsraadsvergadering
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 okt VOVG: Museum voor nostalgie en 
  techniek Langenboom
7 okt Fietsen met 1 of 2 gidsen door het 
  “Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur 
  vanaf Herberg Thijssen Lengte van de  
  tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
9 okt Dorpsraad Groeningen:
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
11 okt KBO: Spellenmiddag met kinderen
16 okt VOVG: Workshop pompoenen bewerken
25 of  KBO: 
26 okt Excursie PSV Stadion
28 okt Bèkse Biercantus 2017
4 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis 

  aanvang 19.00 uur
7 nov VOVG: Fitness en Fysiotherapie 
  van Dongen
7 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
  Dorpsraadsvergadering
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
13 nov Dorpsraad Groeningen:
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
16 nov KBO: Herfstwandeling
22 nov KBO: Sinterklaasviering in ’t Joffershof
23 nov VOVG: Sinterklaas
25 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
10 dec VOVG: Kerstmarkt
11 dec Dorpsraad Groeningen:
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
13 dec VOVG: Kerstviering
17 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
19 dec KBO: Kerstviering in Concordia
19 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
30 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

ZOMERSTOP ACTIE:
(deze wilt u niet missen!)

Uw conditie op peil houden tijdens de zomerstop 
van uw sportvereniging? Deze periode benutten om
preventief te trainen om blessures in het nieuwe 
seizoen voor te zijn? Iemand het laatste zetje ge-
ven om in beweging te komen? Of zelf tegen gere-
duceerd tarief kennis maken met ons fitnesscen-
trum? 
Maak dan gebruik van ons 
ZOMERSTOP-ABONNEMENT! 
2,5 maand fitnessen tegen gereduceerd tarief: 
-  1x per week € 60,00  (normaal €75,00) 
-  2x per week € 75,00  (normaal €100,00) 
-  Onbeperkt  € 85,00  (normaal €112,50) 
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Harmonie
de
Herleving

Tevens hoeft er GEEN INSCHRIJFGELD betaald te 
worden. Deze abonnementen kunnen afgesloten 
worden in de maanden mei en juni. Aanmelden is 
heel eenvoudig door contact op te nemen via on-
derstaande gegevens. 

Fitnesscentrum van Dongen
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven!”
Grotestraat 18, Vierlingsbeek
fitness@vandongenvierlingsbeek.nl
Tel. 06-43201502
App. 0634668887

Gaat u de Nijmeegse 4-daagse 
lopen?
Dan helpt Fysiotherapie van Dongen 
u graag op weg!

De afgelopen jaren hebben we tijdens de Nijmeeg-
se 4-daagse veel lopers ondersteund door een 
behandeling bij fysiotherapie van Dongen. Deze 
behandelingen worden dusdanig enthousiast ont-
vangen dat de agenda tijdens de Nijmeegse 
4-daagse van komend jaar nu al vorm begint te 
krijgen. Wij willen graag zoveel mogelijk tegenmoet 
komen aan de wensen van de lopers en willen nu 
graag gaan inventariseren wie er nog meer gebruik 
zou willen maken van een behandeling tijdens dit 
loopevenement. 
U kunt zich hiervoor aanmelden door contact op 
te nemen met Wouter van Dongen, telefoonnum-
mer 06-43201502 of het contactformulier in te vul-
len op www.vandongenvierlingsbeek.nl

Mocht u in aanloop naar de Nijmeegse 4-daagse 
fysieke ongemakken ondervinden dan adviseren 
wij u hier niet te lang mee te blijven lopen.

Tot slot wensen wij alle lopers uit Vierlingsbeek en 
Groeningen heel veel succes met de voorbereiding 
op dit evenement!

Met sportieve groet, 
Fysiotherapie van Dongen
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en 
fit te blijven!”

Clubkas campagne: STEM op het 
Sint Antonius en Sint Nicolaasgilde 
Groeningen! 

Bent u lid van de Rabobank en wilt u stemmen 
voor de verenigingen die zich hiervoor aangemeld 

hebben? Geef dan ook een stem aan ons Gilde. 
Ons doel is om de opbrengsten te gebruiken om 
ons terrein beter toegankelijk te maken voor men-
sen die afhankelijk zijn van een rolstoel, rollator of 
kinderwagen. Kortom voor alle mensen die afhan-
kelijk zijn van wielen om zich voort te (laten) be-
wegen. Elke stem brengt ons dichterbij ons doel. 
Iedere stem is welkom! Praat erover met uw be-
kenden en vraag of zij ook ons een stem willen ge-
ven. U kunt uw stem geven via de speciale site 
www.mijnbankenik.nl/lvcm. Met uw actie code die 
u via de post bezorgd krijgt kunt u uw stem uit-
brengen op de vereniging die u een warme hart 
toedraagt. Twee stemmen mag maar die ene is 
ook welkom.

Alvast hartelijk bedankt voor uw stem!

Harmonie en Slagwerkgroep
“De Herleving” 

Van 2 tot en met 22 mei kan er opnieuw door 
de leden van de Rabobank gestemd worden om 
geldmiddelen te verdelen over de verenigingen en 
stichtingen die zich hebben aangemeld voor de 
Rabobank Clubkas Campagne. 
Een mooi initiatief van de Rabobank om verenigin-
gen en stichtingen financieel te ondersteunen. 

Ook Harmonie en Slagwerkgroep De Herleving 
heeft zich ingeschreven voor de Rabobank Club-
kas Campagne.

Wij hopen dat vele dorpsgenoten twee van de vijf 
te verdelen stemmen willen uitbrengen op de muz-
iekvereniging.

Alvast hartelijk dank voor uw stemmen. 

Bestuur van Harmonie en Slagwerkgroep
De Herleving. 

Voorjaarsconcert 
zondag 21 mei a.s.

Het voorjaar laat zich weer in alle pracht en praal 
zien: de knoppen in de bomen zijn opengespron-
gen, de vogels druk aan het nestelen en de tem-
peraturen beginnen langzaam op te krabbelen. 
Harmonie en slagwerkgroep De Herleving organi-
seren te midden van dit prachtige ‘natuurgeweld’ 
een fris voorjaarsconcert. Luchtige popmuziek zal 
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Graag willen we iedereen bedanken voor de 
ontelbare kaarten, bloemen en belangstelling 
die we hebben mogen ontvangen voor ons 
Diamanten huwelijksfeest.

In het bijzonder willen we het Gilde bedanken 
voor de serenade zondag 23 april bij het 
Gildehuis, waar we enorm van hebben 
genoten.

De Harmonie willen we bedanken voor de 
serenade 's maandags tijdens ons feest, 
het was voor ons een onvergetelijke dag. 
Dank hiervoor allemaal.
 
Jan en Hannie Schoofs-Cremers.

worden afgewisseld met wat klassieker getinte 
stukken, slapstick-achtige elementen en een stuk 
uit de oude doos, waarmee de harmonie in 1994 is 
gepromoveerd tijdens een concours in Etten-Leur. 
Nieuwsgierig? Kom dan luisteren! U bent van har-
te uitgenodigd!
 
Wie: Harmonie en slagwerkgroep 
 De Herleving
Waar:  Zalencentrum Concordia
Wanneer:  Zondag 21 mei 2017
Hoe laat:  14.00 uur
Entree:  Gratis 
Website:  www.herleving.nl

Stemmen voor bijdrage uit 
Rabobank Fonds Clubkas 
Campagne.

Beste dorpsgenoten.

Van 2 tot en met 22 mei kan er door de leden van 
de Rabobank gestemd worden op projecten die 
verenigingen en stichtingen ingediend hebben 
voor een financiële bijdrage. Deze projecten zijn 
ondergebracht in het Rabobank Fonds Clubkas 
Campagne. 
Ieder lid heeft 5 stemmen te vergeven, en mag 
zelfs 2 stemmen op dezelfde vereniging uitbren-
gen. De Rabobank leden krijgen de inloggegevens 
voor de stemsite thuisgestuurd.
Ook Stichting JOC doet hier aan mee, wij hebben 

een aanvraag ingediend voor de aankoop van ten-
ten die we willen gebruiken bij o.a. wandel4daag-
se en clubkamp.
En om deze tenten te kunnen kopen hebben wij 
de hulp nodig van de leden van de Rabobank. Dus 
bent u, of meerdere familieleden, lid van de Rabo-
bank steun ons dan en breng uw stem(men) uit op 
het project van Stichting JOC.
Bij voorbaat bedankt voor uw stem(men).

En dan hebben we nog een stemadvies voor u: 
wilt u uw rest stem(men) uitbrengen op Stichting 
Op De Tôffel, zij kunnen uw steun ook goed ge-
bruiken voor het 25 jarig jubileum!!

Met  vriendelijke groet,
Bestuur Stg. JOC

Volleybaltoernooi op 19 en 20 mei in Maashees

Binnenkort is het weer zover: het buitentoernooi 
van volleybalvereniging MVC ’64. Ook dit jaar sta-
at het volleybaltoernooi garant voor een sportief 
en gezellig weekend voor iedereen. Dit jaar ziet het 
programma er als volgt uit:

Op vrijdagavond 19 mei wordt om 20.00 uur ge-
start met de jaarlijkse kennisquiz voor jong en 
oud. Onder leiding van een vakkundige presenta-
tor wordt er gestreden om de felbegeerde titel. Na 
het succes van voorgaande jaren, is het zeker een 
aanrader om gezellig mee te doen met je familie, 
vriendengroep, sportclub, (buurt)vereniging etc. 
Elk team mag uit maximaal 4 personen bestaan. 
Om zeker te zijn van deelname, adviseren we ie-
dereen om je team van te voren al op te geven. 
Dit kan bij Gijs Jacobs 06-24628127 of via 
mvcbuitentoernooi@gmail.com

Om 11.00 uur op zaterdag 20 mei luidt het officiële
startsein voor het volleybaltoernooi. Er kan worden 
gestreden voor de eerste plaats in de categorieën 
3 tegen 3 geoefend en 4 tegen 4 ongeoefend. 
Aanmeldingen voor het volleybaltoernooi kun je 
mailen naar mvcbuitentoernooi@gmail.com. 

We hopen dat jullie er met ons een leuk en sportief 
weekend van willen maken!!

Dit alles vindt plaats op het sportterrein aan de 
Vennenweg in Maashees. Voor meer informatie 
mail naar mvcbuitentoernooi@gmail.com
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Vierlingsbeek zingt en beweegt op 10 
september 2017 
Muziek en sport gaan hand in hand op zondagmiddag 
10 september in Vierlingsbeek. Smartlappenkoor Van 
Heure Zinge en Beek Beweegt hebben de krachten 
gebundeld om die middag zo veel mogelijk mensen naar 
het centrum van het dorp te trekken. Het 
smartlappenkoor houdt die middag van 12.00 tot 19.00 
uur zijn smartlappen- en kapellenfestival, terwijl Beek 
Beweegt de jubileumeditie van de Bèkse Bruggenloop 
viert met een aantal extra sport- en beweegactiviteiten. 
 
5e Editie Bèkse Bruggenloop:  
Bewegen door en voor kinderen!  
Speciaal voor de vijfde editie van de Bèkse   
Bruggenloop wordt het Vrijthofplein op 10 september 
2017 omgedoopt in een Beweegplein. In samenwerking 
met, Basisschool Laurentiushof, Stg. Doejemee (met 
Sjors) en Beek Beweegt gaan de kinderen in het kader 
van het Jeelo-thema ‘Inrichting van je schoolplein/ wijk/ 
buurt/gemeente’ allerlei beweegactiviteiten bedenken 
voor in het hartje van Vierlingbeek.  
De kinderen maken niet alleen ontwerpen van het 
Vrijthof-Beweegplein en beweegtoestellen, maar 
bedenken ook zelf een aantal beweegactiviteiten voor 
de happening op 10 september.  
De origineelste ontwerpen worden ook werkelijk 
gemaakt en kunnen ook later bij beweegevenementen 
in het dorp gebruikt worden. 
 

Rabobankclubkascampagne 
Stemt U ook op:  ‘Kinderen 
bewegen massaal op 
Vrijthofplein’? 
Ons project is door de 
Rabobank Clubkas 
Campagne 2017  
opgenomen.  U kunt als lid 
van de Rabobank van Land 
van Cuijk & Maasduinen, van 2 mei tot en met 22 
mei in totaal vijf stemmen uitbrengen op uw 
favoriete club(s)/project. 
 
Met het geld kunnen we de ontwerpen die de 
kinderen hebben bedacht ook echt gaan uitvoeren! 
 

       

 
 
Kidsloop en Bambinoloop 
Dit jaar kunnen de kinderen ook weer deelnemen aan 
de kidsloop of de Bambinoloop van de Bèkse    
Bruggenloop. De Bambinoloop (500 m) is t/m 6 jaar en 
de Kidsloop (1 km) is vanaf 6 jaar tot en met 12 jaar en 
papa’s  en/of mama’s  mogen natuurlijk mee rennen.  
 
Smartlappenfestival 
Tegelijkertijd vindt het smartlappen- en kapellenfestival 
van Van Heure Zinge plaats. Maar liefst veertien koren 
en zeven kapellen nemen aan dit muziekspektakel deel. 
De koren en kapellen gaan het publiek die middag op 
vijf verschillende locaties verrassen met een optreden.  
 

 
 
 
 

Vooraankondiging: 
Bèkse Biercantus 28-10-2017 
Noteer de datum alvast in uw agenda. Het wordt een 
vertrouwd concept in een nieuw jasje! 
Een gedeeltelijk nieuw samengestelde werkgroep is 
op dit moment bezig met de uitwerking van de 
avond. Het belooft weer een mooi feest te worden! 
Meer info volgt spoedig! 
 
 
 
 
 
 

 

     Van Heure Zinge 
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Terugblik Koningsdag 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ondanks de weersvoorspellingen werd besloten om de 
activiteiten dit jaar buiten te houden. Na weken van 
voorbereiding was de organisatie er helemaal klaar 
voor. 
 
Het schoolplein was omgetoverd tot een oranje/rood-
wit-blauwe feestlocatie waar kinderen spellen konden 
doen en ouders onder het genot van een drankje op het 
terras konden genieten. Om 12.00 uur galmde de 
muziek over het plein: Koningsdag 2017 ging van start. 
 
Nadat de eerste verkopers een mooi plekje hadden 
gevonden om hun spullen te verkopen, kwamen om 
13.00 uur de kinderen om gezamenlijk hun fietsen of 
andere voertuigen te versieren. De optocht die volgde 
was weer langer dan vorig jaar. Fantastisch om te zien! 
 
Juffrouw Yvonne (Arts) en Daan Arts mochten dit jaar de 
mooiste fiets uitkiezen in 3 leeftijdscategorieën: peuters 
en kleuters, groep 3 en 4 en groep 5, 6, 7 en 8. De 
winnaars waren respectievelijk Floor van de Wouw, 
Floor Weijmans en Pleun Joren. Zij mochten allen een 
smulbox in ontvangst nemen, gesponsord door 
Cafetaria ’t Zwaantje. 
 
Om 14.00 uur startten de activiteiten. Voor enkele 
activiteiten moest een activiteitenkaart worden 
gekocht. Met een volle kaart kon nog een kleine prijs 
worden gewonnen. 
  
Favoriete activiteit blijft nog altijd het ponyrijden, waar 
we al jaren dankbaar medewerking krijgen van Manege 
Kerkers uit Maashees.  
Voor het appelschillen en -bakken en broodbakken 
stond ook al snel een lange rij. Het wachten werd 
beloond met een heerlijke warme appel of warm 
broodje met zoete (kaneel-)suiker. 

 
 
De kinderen konden zich laten schminken, ze konden 
knutselen, eendjes vangen, blikgooien, sjoelen en 
zaklopen. Natuurlijk was er ook het traditionele 
koekhappen: voor ieder wat wils. 
 
Tot slot was er nog een wedstrijd penaltyschieten. De 
kinderen werden ingedeeld op leeftijd t/m 7 jaar en 
vanaf 8 jaar. De winnaar t/m 7 jaar werd met 3 
geschoten penalty’s Stef Janssen. In de leeftijd vanaf 8 
jaar was de finale bepalend en tot het laatste moment 
spannend. Uiteindelijk was Stijn Derkx de beste. Beiden 
kregen ook een smulbox.  
Zonder keeper en scheidsrechter kan er natuurlijk geen 
wedstrijd georganiseerd worden. Jelle Stevens had de 
zware keeperstaak aangenomen en Pol van Boekel wist 
als ervaren scheidsrechter de spannende wedstrijd goed 
onder controle te houden.  
 
Om 16.30 uur arriveerde clown Ronnie Ballonnie en hij 
nam alle kinderen mee naar Herberg Thijssen voor een 
minidisco. Daarna volgde de prijsuitreiking. Naast de 
smulboxen die aan de winnaars van de fietstocht en 
penalty-wedstrijd werden uitgereikt, werd ook nog een 
activiteitenkaart getrokken door clown Ronnie. Evy 
Weijmans was de gelukkige winnares en won hiermee 
nog een lekker ijsje bij Cafetaria ’t Zwaantje. Hierna 
werd Koningsdag officieel afgesloten. 
 
Werkgroep Koningsdag: “Wij kijken als organisatie 
terug op een koude, maar droge, zeer succesvolle 
middag die we niet mogelijk hadden kunnen maken 
zonder alle vrijwilligers die zich belangeloos ingezet 
hebben om deze dag tot een succes te maken. Langs 
deze weg willen wij hen nogmaals hartelijk bedanken. 
 
Tot slot willen wij Plus Verbeeten, Herberg Thijssen, 
Zalencentrum Concordia en Basisschool Laurentiushof 
ontzettend bedanken voor hun (financiële) bijdrage aan 
deze dag. 
 
Wij hopen iedereen volgend jaar weer terug te mogen 
zien.” 
 
 
Heeft u de vele foto’s al gezien die deze dag zijn 
gemaakt? Neem een kijkje op de Facebookpagina van 
GroeVie: https://nl-nl.facebook.com/GroeVie/.  
Hiervoor hoef je niet ingelogd te zijn! 
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SAMEN STERK 
VOOR GOEDE DOELEN

Wederom een geweldig succes!!!!

De gezamenlijke week van de goede doelen zit 
erop. Vierlingsbeek en Groeningen hebben 
laten zien dat zij dit een geweldig initiatief 
vonden, omdat:
We een beroep konden doen op veel enthousiaste 
vrijwilligers waardoor deze actie soepel is verlopen.

Door deze gezamenlijk actie er totaal € 12.440,41 
is opgebracht, dit is een stijging ten opzicht van 
2016!

Het deelname percentage groot was!!! 
(mede door de vaste ophaaldagen en tijden).

Dit geweldige succes hebben we mede te 
danken aan:
alle Vierlingsbeekse en Groeningse vrijwilligers, 
gulle gevers en alle sponsoren.

HARTELIJK BEDANKT!

Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik 
maken om speciaal het Joffershof te bedanken 
voor hun enorme gastvrijheid!

Gezien het resultaat en de vele voordelen van 
Samen Sterk voor Goede Doelen, willen we zeker 
volgend jaar wederom een grootscheepse actie 
houden. 

We hopen dat we dan weer op al deze vrijwilligers 
mogen rekenen!

Namens de kerngroep van Samen Sterk voor 
Goede Doelen.

Vierlingsbeek en Groeningen hebben laten zien 
dat we als 2 “kleine’’ dorpen, samen tot iets 
heel GROOTS in staat zijn!!!!

In de bijlage treft u de opbrengsten per goed 
doel aan.

18 t/m 21 mei 2017

Finale Zondag 21 mei
Het is al eerder aangekondigd in Globaal, maar we 
willen het toch nog een keer benadrukken dat we dit
jaar bij de 4daagse een extra grote finale hebben. 
Een van de redenen dat we nu ook in het weekend 
gaan wandelen, is dat we dan op zondag echt een 
afsluitingsfeestje kunnen bouwen. En laten we eer-
lijk zijn, dat hebben de lopers zeker verdiend na 4 
dagen lopen. 

Voor de finale hebben we verschillende dingen ge-
regeld, natuurlijk is de bar open en staat er een 
springkussen zoals jullie gewend zijn. Maar daar-
naast hebben we een frietwagen geregeld en wordt 
er ook ijs verkocht. Bovendien is er ook entertain-
ment, Malibu Sound & Light zal muziek draaien en 
Slagwerkgroep Vortum-Mullem komt optreden. 
Oftewel wij denken dat we er met alle lopers een 
gezellige en mooie afsluiting van gaan maken. 

De finale is op zondag vanaf 16.00 uur 
tot 16.30 uur! 
Dus niet meer zoals voorgaande jaren een intocht 
met de brandweer, maar iedereen kan op zijn ei-
gen tempo finishen en wij zorgen dat er vanaf 
16.00 uur tot 16.30 uur genoeg te doen is bij het 
JOC om de 4daagse feestelijk af te sluiten. 

Algemene Informatie 4daagse
De PLUS Wandel4daagse zal dit jaar gehouden 
worden van donderdag 18 t/m zondag 21 mei. De 
start/finish is bij het JOC/Gryphus-gebouw, Grote-
straat 18a in Vierlingsbeek. Op donderdag en vrij-
dag kan er vanaf 17.30 uur gestart worden en kun 
je finishen tot 21.00 uur. In het weekend is de start 
vanaf 13.00 uur en sluit de finish om 17.00 uur, 
maar op zondag begint de finale dus al vanaf 
16.30 uur. 

Startkaarten kun je al voor de 4daagse kopen bij 
PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek. Deze kaarten 
kosten € 6,00 of één volle PLUSpunten-spaarkaart. 
Aan de kassa bij aanvang van de wandel4daagse 
kun je ook nog startkaarten kopen, voor 4 dagen 
betaal je dan ook € 6,00 of € 2,50 voor een dag-
kaart. 

Tot ziens bij de 4daagse!!
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Fonds/Stichting Doel Bedrag 
  

Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld waarin kanker niet langer 
een dodelijke ziekte is. Wereldwijd werken wetenschappers naar deze dag toe. Zo 
snel als zij kunnen. Zo snel als wij hen in staat stellen. Help daarom mee en geef 
tijdens  de collecteweek. www.kwfkankerbestrijding.nl 

 
1987,92 

 

 
Onderzoek naar hartaandoeningen en het genezen daarvan. Gezonde voeding 
ontwikkelen, hartfalen kortom alles wat met  
het hart  te maken heeft. www.hartstichting.nl 
 

 
1692,76 

  
De Maag Lever Darm Stichting zet zich in voor ruim twee miljoen mensen met 
maag- lever- en darmziekten. Zij geven voorlichting en financieren wetenschappelijk 
onderzoek. De focus van onze activiteiten ligt op darmkanker. www.mlds.nl 

 
1157,63 
 

  
Nieren zijn van levensbelang. Donornier maakt het verschil. 
Dialyse is overleven. www.nierstichting.nl 

 
1118,39 

  
Het Longfonds zet zich in voor mensen met een chronische longziekte:astma, 
COPD of een zeldzame chronische longziekte (zoals cystic fibrosis of 
bronchiëctasieën). Longen zijn van levensbelang.  www.longfonds.nl 
 
 

 
1054,23 

  
Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken 
we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie. 
www.alzheimernederland.nl 

 
1085,94 

 

 
De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om in een MS-vrije toekomst te 
investeren door innovatieve onderzoeken te financieren die de genezing van MS 
een stapje dichterbij kunnen brengen.  www.nationaalmsfonds.nl 

 
 988,04 

 

 
 
Diabetes is een rotziekte met ernstige gevolgen. Daarom is onderzoek zo belangrijk, 
zodat diabetes voorkomen wordt en te genezen is. www.diabetesfonds.nl 

 
 929,97 

 

 
De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge 
van brandwonden tot een minimum beperken. Met de opbrengst wordt onderzoek 
gedaan naar nieuwe behandelmethoden, nazorg en lotgenotencontact 
georganiseerd en preventiecampagnes opgezet. www.brandwondenstichting.nl 
 

 
 853,14 
 

 

 
Vastenactie zet zich al meer dan 50 jaar in voor de minst bedeelde mensen uit alle 
delen van de wereld. Met uw steun, kan hun leven een beetje dragelijker worden.  
www.vastenaktie.nl 

 
 752,81 

 

                  

 
Met de opbrengst vergroot het Fonds Verstandelijk Gehandicapten de wereld van 
mensen met een verstandelijke  beperking in onze regio.  
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 

 
 819,58 

                                                    
Totaal bedrag 

 
12.440,41 
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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

Wandelvoetbal in Vierlingsbeek

Steeds meer 55-plussers zijn enthousiast om 
weer eens een balletje te kunnen trappen. 
Wandelend Voetballen of Walking Football 
wordt op wandeltempo gespeeld op een klein 
veldje en heeft als doel senioren gezellig en 
sportief in beweging te brengen. 
KBO Vierlingsbeek/Groeningen organiseerde 
op maandag 24 april een demonstratiewedstrijd 
voor geïnteresseerden op Sportpark Soetendaal 
onder leiding van Ger van Rosmalen, oud speler 
van Feyenoord en VVV-Venlo.

Bewegen is sowieso een stokpaardje van KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen. Wandelvoetbal kan een 
heel mooie uitbreiding van de activiteiten zijn. Het 
zorgt bovendien voor sociale contacten en voor 
sommigen zou het kunnen helpen om een isole-
ment te voorkomen. De gezelligheid -het weer er-
gens bij horen- is minstens zo belangrijk.

‘Wandelvoetbal heeft een paar belangrijke spelre-
gels’, begint Ger zijn uitleg. ‘We spelen zes tegen 
zes op een voetbalveldje van 40 meter lengte en 
25 meter breedte en er wordt gespeeld zonder 
doelverdediger. Rennen is niet toegestaan, je mag 
ook geen fysiek contact hebben. Dus geen slidings 
op de bal, dames en heren! Scoren kun je alleen 
op de helft van de tegenstander en de bal mag 
nooit boven heuphoogte komen. En dan nog de 
belangrijkste regel: respecteer elkaar en de beslis-
singen van de scheidsrechter. Discussies zijn uit-
gesloten. Wie er wint, vind ik onbelangrijk. 
Samen bewegen en lol maken is bij wandelvoetbal 
de grootste verdienste.’

Mannen en vrouwen door elkaar horen het geïnte-
resseerd aan. Een vijventwintigtal heeft de sport-
kleren al aan voor een demonstratiepotje, anderen 
spelen lekker mee in hun spijkerbroek. De tribune 
en de zijlijn vullen zich met 35 belangstellenden. 
Ze komen niet alleen uit Vierlingsbeek, maar ook 
zusterverenigingen van KBO’s uit de regio zijn 
aanwezig. 

Vierlingsbeek/Groeningen

Fietsen op maandagmiddag 
Vanaf mei kunt u iedere maandag mee gaan fietsen
(mits het fietsweer is). 
Er wordt zo ongeveer 25 km. gefietst en tussen-
door wordt gestopt om iets te drinken. 
Vertrek bij de kerk om 13.30 uur. 

Dagreis
Er is nog plaats in de bus voor de dagreis op 
woensdag 14 juni naar het Nationaal Vlasserij-Sui-
kermuseum in Klundert en het kermismuseum in 
Hilvarenbeek.
U kunt zich nog aanmelden bij Maria Rouwens, 
tel. 631919

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

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 12 en 26 mei aanvang: 13.45 uur

Rabo clubkas campagne 2017
Heeft u al gestemd? Het kan nog tot en met 22 mei!
Wij vragen u vriendelijk om één of twee stemmen 
uit te brengen op onze KBO. Vindt u het stemmen 
via de computer lastig, dan wil de KBO u graag 
helpen. U bepaalt zelf waar de stemmen op de 
verenigingen naar toe gaan. Een telefoontje naar 
Jos van Boekel, is voldoende en dan wordt het 
stembiljet bij u opgehaald. Zijn telefoonnummer is 
0478-631839. 

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
Jeu de Boules Joffershof:  
  dinsdag van 13.30 - 15.30 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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Onder leiding van Ger gaan de voetballers en 
voetbalsters warmlopen en vervolgen met rek- en 
strekoefeningen. De warming up wordt afgesloten 
met baloefeningen. Er worden 4 groepjes gemaakt 
en dan beginnen de wedstrijden van tien minuten.

Niet rennen
Op het veld gaat het er fanatiek, maar sportief aan
toe. Verschillende oeh’s en aah’s wisselen elkaar 
af bij ballen, die net gemist worden en soms klinkt 
er gejuich als de bal tussen de doelpalen verdwijnt.
Maar een ding is toch wel heel lastig en dat is dat 
je niet mag rennen. Vanaf de zijkant ziet het er heel 
grappig uit, als je ziet hoe spelers toch proberen 
hun pas te versnellen om als eerst bij de bal te zijn 
of om de bal binnen de lijnen te houden. Na afloop 
vult zich een lange stamtafel in de kantine van Vol-
harding met een glaasje fris en een pilsje. Het is 
tijd voor de derde helft, want die is bij wandelvoet-
bal net zo belangrijk als in het gewone voetbal. 
Bewegen en gezelligheid, ze horen gewoon bij el-
kaar. Al met al, een geslaagde demonstratie, waar 
menig beoefenaar tevreden op terugkijkt en voor 
herhaling zeker vatbaar is.

Vriendschappelijk toernooi 
Judoclub Randori Vierlingsbeek

Op zondag 23 april werd in de dojo van judover-
eniging Kodokan een vriendschappelijk judotoer-
nooi gehouden tussen de judoverenigingen van 
Vierlingsbeek, St Anthonis, Heumen, Gennep en 
Wanroij.

Elke 2 maanden worden in de verschillende dojo’s 
van deze verenigingen vriendschappelijke wedstrij-
den georganiseerd. Plezier en wedstrijden leren ju-
doën staan hierbij voorop.

Om 09.30 uur zaten alle judoka’s in één lange rij op 
de mat om gezamenlijk te groeten. In het Judo is dit 
een gebruikelijke manier om elkaar succes en res-
pect te wensen voor de start van de wedstrijden. 

Na het groeten werd een gezamenlijke warming-up 
afgewerkt, daarna werden de poule-indelingen be-
kend gemaakt gevolgd door de aanvang van de 
wedstrijden.

De wedstrijdtraining (die vanaf oktober worden 
aangeboden) aan de judoka’s van Judoclub Ran-
dori beginnen hun vruchten af te werpen. Veel 
mooie punten en podiumplaatsen waren het ge-
volg.

Afgelopen maand maakten wij een lentestuk met 
een basis van een schijf van een boomstam. Hier-
op werkten we met gebonden bloembolletjes en 
plantjes. Sommigen vulden het stuk aan met veer-
tjes en boomschors en eventuele paasversieringen. 
Het resultaat mocht er zijn: een variatie aan lente- 
c.q. paasstukken. De basis kan later ook weer voor
een volgend stuk worden gebruikt. Al met al een 
geslaagde en zeker ook gezellige avond. Ook gin-
gen we deze maand op Rayonreis samen met de 
vrouwenorganisaties van Maashees en Vortum - 
Mullem. We bezochten partyboerderij de Weijstaar 
in Maarsbergen waar we een kijkje namen in het 
kaas- en botermuseum. Na de lunch vervolgden we 
onze reis naar Garderen en keken daar onze ogen 
uit aan het Zandsculpturenfestijn. Het was een ge-
zellige en geslaagde dag. De maand mei staat deze 
keer helemaal in het teken van wandelen en hope-
lijk is de temperatuur dan een paar graadjes hoger 
dan in de koude maand april. Donderdag 11 mei is 
onze jaarlijkse wandelavond. Deze wordt wederom 
georganiseerd met de medewerking van enkele le-
den. De invulling blijft dus nog even een verrassing. 
Dinsdag 23 mei wandelen we ’s middags met een 
gids door Boxmeer. We denken misschien dat we 
Boxmeer wel kennen, maar kennen en kennen is 
twee. We laten ons verrassen met nieuw weetjes.

Inmiddels is de Rabobank Clubkas Campagne 
weer van start gegaan. Onze vereniging doet 
ook mee en zou graag met de bijdrage van de 
Rabobank een draadloze microfoon met ver-
sterker aanschaffen zodat we deze kunnen ge-
bruiken tijdens activiteiten. Tot maandag 22 mei 
kan er gestemd worden dus ……. geef ons je 
stem. 

Alvast bedankt
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Hieronder worden de uitslagen per poule weergegeven:
3 Stein van Boxtel
4 Rens Cornelissen
5 Jort Jansen

Poulestand van Poule 3 -46 kg
1 Rens Peters
2 Thijs Nabuurs
3 Jorn Gerrits
4 Mikail Masaev
5 Rinse Kersten
6 Siem Kremers

Poulestand van Poule 4 -50 kg
1 Jan Willems
2 Lieke van Oeffelt
3 Jurgen Schim
4 Ward van Erp

Poulestand van Poule 4 -50 kg
1 Maikel Toonen
2 Ruben Ebbers
3 Guus v.d. Velden
4 Arian Smits
5 Guus v.d. Boom

Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. traint elke dinsdagavond vanaf 18.00 uur in de gymzaal van Basisschool
Laurentiushof te Vierlingsbeek.

Lijkt het judo je een leuke sport, kom dan gerust een keer kijken (of meedoen).

Voor meer informatie kijk op onze website: http://www.judo-vierlingsbeek.nl

Met vriendelijke groet, Bestuur Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.

Poulestand van Poule 1 -24 kg 
- Groep A
1 Emma Vloet
2 Job Simons
3 Stijn Weemen
4 Daan Molenaar
5 Bram Spikmans

Poule 1 -24 kg - Groep B
1 Jesse Dubbers
2 Loek Peeters
3 Vince Jacobs
4 Damian v.d. Ven
5 Tijl Beckers
6 Tanja Vojnovic

Poulestand van Poule 2 -27 kg
1 Gio Simons
2 Pieter v. Nistelrooij
3 Kick Beckers
4 Daan Ommen
5 Britt Mulders
6 Teus Kamps
7 Tim van Bergen

8 Jarno Verberk 

Poulestand van Poule 2 -30 kg
1 Juus v.d. ven
2  Calvin Smeijers
3 Jara van Erp
4 Cas Hendriks
5 Tim Michiels
6 Vekancio Bonands
7 Ryan Verhoeven

Poulestand van Poule 2 -34 kg
1 Max Kolenberg
2 Zoe van Wijk
3 Ceriel Janssen
4 Teun Caelers
5 Luuk van Gemert
6 Willem van Nistelrooij
7 Faij v.d. Kol
8 Jur Pijnappels

Poulestand van Poule 2 -38 kg
1 Tjeu Derks
2 Dion Janssen

Een camper kun je huren in 
Groeningen.

Je ervaart een enorm gevoel van vrijheid in een 
camper omdat je nergens aan vast zit. Niet aan een 
bepaalde reisdatum, niet aan een locatie en niet 
aan een tijdsduur. Bevalt een plek je niet? Dan rij je 
gewoon verder, naar de zon bijvoorbeeld!  
 
Dat kan met een camper van W-Camp. Wij, Carroll 
Janssen en Joris van der Wijst uit Groeningen zijn 
dit jaar gestart met de verhuur van campers.  
Wij hebben twee campers aangeschaft om te ver-
huren en hebben daarbij gelet op wat wij zelf ook 
belangrijk vinden. De campers zijn mooi licht, mo-
dern, ruim en toch alles binnen handbereik. Instap-
pen is al vakantie.

Een van de voordelen van een campervakantie is 
dat het relatief goedkoop is. Zo kun je natuurlijk 
kiezen waar je gaat staan maar meestal ben je 12 
tot 20 euro per dag kwijt aan stageld. Je kunt zelf 
boodschappen doen en in je koelkast mee vervoe-
ren, zelf koken, je fiets meenemen. Wij gaan bij-
voorbeeld graag het Pieterpad af te voet, met de 
fiets en met de camper! We kennen mensen die 
met de camper in de zomer alle festivals afgaan. 

Mensen die graag van stad naar stad trekken om 
te shoppen en luxe te dineren. Je kunt het zo gek 
maken als je zelf wilt. Dat maakt een camper huren 
zo leuk!” 

Wanneer je via W-Camp een camper huurt ben je 
verzekerd van een jonge, moderne camper. Joris 
en Carroll zorgen ervoor dat de Camper compleet 
is uitgerust en met een volle tank, schoon, gevulde 
waterreservoirs en gasflessen, tafeltjes, stoeltjes en 
een flesje wijn dat voor je klaar staat. Het enige dat 
je hoeft te doen is te bedenken waar je heen wilt.
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Maar zelfs dat hoeft niet, want wij weten ook heel 
vaak nog niet wat de eindbestemming wordt. Dat 
maakt het voor ons nu juist zo leuk, maar compleet 
uitstippelen is natuurlijk ook een fantastisch leuke 
vorm van voorpret. We hebben kilometer vrije ver-
huur zodat mensen niet geremd worden in hun 
vrijheid maar lekker daar kunnen gaan waar ze 
heen willen. We hebben vaste tarieven per seizoen 
en maken met onze gasten duidelijke afspraken 
zodat men niet voor verrassingen komen te staan. 

We zijn erg enthousiast dat we deze stap hebben 
gezet om ons enthousiasme over campers over 
te kunnen dragen op anderen levensgenieters en 
avonturiers.”  
'Wij willen graag iedereen uitnodigen om het ge-
voel van vrijheid te ervaren'.

Meer weten over de campers van W-Camp? 
Check de site www.w-camp.nl 

Rabobank Clubkas Campagne

Als lid van de Rabobank Land van Cuijk mag je tij-
dens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen 
op verenigingen en stichtingen.
Zo bepaal jij hoe de Rabobank de kas verdeelt.

Elke stem die je geeft is geld waard 

Vraag aan familieleden, buren, vrienden, die lid zijn
van de Rabobank om op de Zonnebloem 
Vierlingsbeek Groeningen te stemmen. 
Wij hebben elke steun hard nodig om leuke dingen 
te organiseren voor onze gasten zoals u het van 
ons gewend bent. 

Stem op ons 
bedankt namens de 

Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen           

We horen niets meer over de kerk?

Klopt, het is weer een paar maanden geleden dat 
wij Vierlingsbeek en Groeningen hebben geïnfor-
meerd m.b.t. de status van onze gesprekken met 
Parochie Maria Moeder van de Kerk. 

Inmiddels hebben wij ook contact gehad met het 
Bisdom ’s Hertogenbosch. Zij spelen de bal echter 
terug en wijzen er op dat wij met het parochiebe-
stuur MMvdK verder moeten praten.

Wij hebben steeds verteld, middels ons Plan van 
Aanpak, wat wij willen (en kunnen) en waar het dorp 
achterstaat. Daar is door de parochie, voor ons te-
leurstellend, op gereageerd. Het parochiebestuur 
heeft geen geloof in de financiële haalbaarheid van 
het PLAN. 

De vraag die wij bij het parochiebestuur dan ook 
hebben neergelegd is, geef ons concreet aan wel-
ke bedragen en uitgangspunten naar oordeel van 
het parochiebestuur nodig zijn om de haalbaarheid 
van het PLAN wél te kunnen bereiken. Het doel is 
naar onze mening niet gewijzigd: het in beider be-
lang bereiken van een oplossing. Enerzijds voor de 
parochie MMvdK het komen te vervallen van de 
onderhoudskosten (want dat was de reden om de 
kerk te sluiten) en anderzijds voor het dorp 
Vierlingsbeek-Groeningen het dienstbaar houden 
dan wel maken van de Laurentiuskerk ten behoe-
ve van de bevolking.

We laten de moed niet zakken, blijven in contact 
met het parochiebestuur te Sint Anthonis en wach-
ten de reactie van het parochiebestuur af. Het is 
bijzonder fijn en het sterkt ons om te zien dat er 
buitenom de kerk het een en ander op initiatief van 
dorpsraad en dorpelingen is opgepakt. 
Het groen - de ommuring - het oorlogsmonument 
- de vlaggenmast. Nu de binnenkant nog. 
Bij ontwikkelingen houden wij jullie op de hoogte.

Met Laurentiusgroet,
Stichting Laurentius Vierlingsbeek 
(voor behoud en brede dienstbaarheid van de 
Laurentiuskerk Vierlingsbeek)

Alle stukken zoals PLAN VAN AANPAK en bijlages
als ook briefwisselingen zijn te lezen op de site: 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verenigingen/
stichting-laurentius-vierlingsbeek/

Tiki Taka bij Pinkstertoernooi ZVV 
Concordia

Het is weer tijd voor voetbal op straat. 
Coen Moulijn, Johan Cruijff, Willy van der Kuijlen. 
Grootheden uit de Nederlandse voetbalhistorie die
allemaal op straat begonnen, gewoon midden in
hun eigen wijk of dorp. Tegenwoordig kijkt de 
jeugd naar Tiki Taka Touzani. Hoe dan ook Con-
cordia’s Outdoor Soccer Tournament van de gelijk-
namige zaalvoetbalvereniging staat eerste Pinkster-
dag, zondag 4 juni weer op het programma.

Jong en oud
Misschien iets minder Tiki en iets meer Taka, maar 
technische voetbalhoogstandjes van jong tot ‘oud’ 
zijn die dag zeker weer te bewonderen op het Vrijt-
hofplein te Vierlingsbeek bij hoofdsponsor Zalen-
centrum Concordia voor de deur. Vooral lokale en 
enkele regionale voetbalkunstenaars tonen in een 
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Wouw, Floor Weijmans en Pleun Joren. Zij moch-
ten allen een smulbox in ontvangst nemen, ge-
sponsord door Cafetaria ’t Zwaantje.

Om 14.00 uur startten de activiteiten. Voor enkele 
activiteiten moest een activiteitenkaart worden ge-
kocht. Deze kaart kon als deze vol was, ingeleverd 
worden om mee te dingen voor een kleine prijs.
Favoriet blijft nog altijd het ponyrijden, waar we al 
jaren dankbaar medewerking krijgen van Manege 
Kerkers uit Maashees. Bij de kinderen werd het 
geduld wel een beetje op de proef gesteld want er 
stond continue een lange rij.

Voor het appelschillen en – bakken en brood-
bakken stond ook al snel een lange rij. Maar het 
wachten werd beloond met een heerlijk warme ap-
pel of warm broodje met zoete (kaneel)suiker.
De kinderen konden zich laten schminken, ze kon-
den knutselen, eendjes vangen, blikgooien, sjoelen 
en zaklopen. Natuurlijk was er ook het traditionele 
koekhappen: voor ieder wat wils.
Tot slot was er nog een wedstrijd penaltyschieten. 
De kinderen werden ingedeeld op leeftijd tot 7 jaar 
en vanaf 8 jaar.

De winnaar tot 7 jaar werd met 3 geschoten penal-
ty’s Stef Janssen. In de leeftijd vanaf 8 jaar was de 
finale bepalend en tot het laatste moment span-
nend. Uiteindelijk was Stijn Derkx de beste. Beiden 
kregen ook een smulbox.
Zonder keeper en scheidsrechter kan er natuurlijk 
geen wedstrijd georganiseerd worden. Jelle 
Stevens heeft de zware keeperstaak aangenomen 
en Pol van Boekel wist als ervaren scheidsrechter 
de spannende wedstrijd goed onder controle te 
houden. 

Om 16.30 uur arriveerde clown Ronnie Ballonnie 
en nam alle kinderen mee naar Herberg Thijssen 
voor een minidisco en uiteindelijk de prijsuitrei-
king. Naast de smulboxen die aan de winnaars 
van de fietstocht en penalty-wedstrijd werden uit-
gereikt, werd ook nog een activiteitenkaart ge-
trokken door clown Ronnie. Evy Weijmans was de 
gelukkige winnares en won hiermee nog een lekker 
ijsje bij Cafetaria ’t Zwaantje. Hierna werd 
Koningsdag officieel afgesloten.

Wij kijken als organisatie terug op een koude, 
maar droge, zeer succesvolle middag die we niet 
mogelijk hadden kunnen maken zonder alle vrij-
willigers die zich belangeloos ingezet hebben om 
deze dag tot een succes te maken. Langs deze 
weg willen wij hen nogmaals hartelijk bedanken.
Tot slot willen wij Plus Verbeeten, Herberg 
Thijssen, Zalencentrum Concordia en Basisschool 
Laurentiushof ontzettend bedanken voor hun 
(financiële) bijdrage aan deze dag.

Wij hopen iedereen volgend jaar weer terug te 
mogen zien. 

Een feest voor jong en oud!

De weersvoorspellingen waren somber. Konings-
dag 2017 zou opnieuw een koude en natte dag 
worden. Toch werden de vooruitzichten beter en 
besloten we om de activiteiten dit jaar buiten te 
houden. Na weken van voorbereiding was de 
organisatie er helemaal klaar voor. Koningsdag 
kon beginnen. Om 12.00 uur galmde de muziek 
over het schoolplein die was omgetoverd tot een 
oranje/rood-wit-blauwe feestlocatie waar kinderen 
spellen konden doen en ouders onder het genot 
van een drankje op het terras konden genieten.

De eerste verkopers kwamen al op tijd om een 
plekje te zoeken waar ze hun spullen konden ver-
kopen en om 13.00 uur kwamen de kinderen om 
gezamenlijk hun fietsen of andere voertuigen te 
versieren. De optocht die volgde was weer langer 
dan vorig jaar. Fantastisch om te zien.

Juffrouw Yvonne (Arts) en Daan Arts mochten dit 
jaar de mooiste fiets uitkiezen in 3 leeftijdscatego-
rieën: peuters en kleuters, groep 3 en 4 en groep 
5, 6, 7 en 8.
De winnaars waren respectievelijk Floor van de 

kleine opblaasbare piste met ‘boarding’ weer hun 
vaardigheden.

Aftrap jeugd
De aftrap van ZVV Concordia’s  Outdoor Soccer 
Tournament is om 9.00 uur aan de jeugdteams, 
grotendeels zijn dit F- tot en met C-junioren, tot 
14.00 uur. De rest van deze sportieve dag en 
avond is gereserveerd voor de B- en A-junioren, 
senioren en vriendenteams van 14.00 tot 21.00 uur. 

Aanmelden
Aanmelden kan bij Marc Oudenhoven, 
E: marc.oudenhoven@planet.nl; M: 06-22201989; 
of bij Sander Oudenhoven, 
E: s.oudenhoven@gmail.com; M: 06-46388013; 
of via E: zvvconcordia@gmail.com.

Regels Outdoor Soccer
Voor het ZVV Concordia Outdoor Soccer Toernooi 
geldt: een team telt één doelman, drie veldspelers 
en een aantal wisselspelers. Voetbalschoenen zijn 
niet toegestaan, wel sport/gym/zaalschoenen. 
Naast een muzikale omlijsting wordt ook voor een 
hapje en een drankje gezorgd.
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In je element, lokale 
duurzaamheidsinitiatieven voor 
de Gemeente Boxmeer 

Duurzaamheid is geen modeverschijnsel meer. 
We moeten hard aan de slag om de problemen 
van vervuiling, verspilling en klimaatsverandering 
aan te pakken. En dit is geen ver-van-mijn-bed 
show. Ook op lokaal niveau zijn er veel successen 
te boeken. 

Daarom organiseert de PK op woensdag 17 mei 
de avond: 

In je element, 
lokale duurzaamheidsinitiatieven 

voor de gemeente Boxmeer

Sprekers van binnen en buiten de gemeente 
vertellen over hun duurzaamheidsinitiatieven. 
Welke activiteiten gaan wij oppakken in de 
gemeente Boxmeer? Hoe duurzaam maken wij 
onze gemeente tussen nu en 10 jaar? 

Onze sprekers:
• Erwin Kerkhof van Waterschap Aa en Maas 
 vertelt over zijn ervaring met de maatregelen 

die mogelijk zijn tegen wateroverlast en 
 verdroging op woonwijk- en dorpsniveau. 
• Stijn Heijs van de Pit Overloon is één van de 
 initiatiefnemers van de oprichting van een 
 energiecoöperatie in Overloon. Het doel: 
 lagere energiekosten voor de Pit én groene 

energie. Wie volgt? 
• De gemeente Venray heeft zich het doel gesteld 

om in 2030 35% minder energie te verbruiken
 en 30% op het eigen grondgebied op te 
 wekken. Wethouder Martijn van der Putten en 

raadslid/duurzaamheidsondernemer Richard 
de la Roy laten zien hoe de gemeente tot deze 
doelstellingen zijn gekomen en met welke 

 partijen zij samenwerken om deze targets te 
bereiken. 

Programma:                                                                                  
20.00-20.10 uur: Opening
20.10-20.20 uur: Water: welke maatregelen zijn er 

mogelijk vanwege klimaats-
 verandering?
 (waterschap Aa en Maas)
20.25-20.35 uur: Energie: Lokale initiatieven voor 

groene energie opwekking 
 (energiecoöperatie Overloon)  
20.40-21.00 uur: het Venraayse voorbeeld: hoe is 

Venray tot zijn duurzame energie-
 beleid gekomen?
21.00-21.30 uur: Interactieve brainstorm: waar wil 

Boxmeer staan in 2022 en 2030? 
21.30-21.45 uur: Vaststellen van 
de doelen en afronding

21.45 uur-:  borrel

Wilt u gratis uw verkeerskennis 
opfrissen? 

Bent u inwoner van de gemeente Boxmeer, 
50-plusser en wilt u graag uw verkeerskennis 
bijspijkeren. Veilig Verkeer Nederland organiseert 
in opdracht van de gemeente Boxmeer een gratis 
opfriscursus verkeersregels. In 3 bijeenkomsten 
van 2 uur wordt u onder leiding van een 
gecertificeerde voorlichter bijgepraat over alle 
verkeersregels die in de loop der jaren veranderd 
zijn en over het thema “Alert en Clean in het 
Verkeer”. 

Voor deelnemers is er aansluitend op deze cursus 
de mogelijkheid om zich aan te melden voor een 
individuele praktijkrit (vrijblijvend). Onder begelei-
ding van een gecertificeerde rijinstructeur maakt 
u in uw eigen auto een praktijkrit om uw rijgedrag 
onder de loep te nemen. 
Verdere informatie hierover ontvangt u tijdens de 
cursus. 

Dinsdag 6, 13 en 20 juni tijdstip 9.30 – 
11.30 uur in Boxmeer

Aanmelden kan tot 10 dagen voor de start van de 
cursus o.v.v. opfriscursus gemeente Boxmeer bij: 

Veilig Verkeer Nederland 
Beekstraat 54
6001 GJ Weert
steunpuntzuid@vvn.nl
088-5248850
Er is een beperkt aantal plaatsen en vol is vol.

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig: 
man/vrouw, voorletters, achternaam, adres, 
postcode, plaats, geboortedatum en 
telefoonnummer. 

U ontvangt 1 week voor de start van de 
cursus een bevestigingsbrief/mail met de 
locatiegegevens.
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Café Brein Land van Cuijk

Ook dit jaar is er weer Café Brein. Café Brein is
een trefpunt voor volwassenen met een niet-
aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, 
partners, familieleden, vrienden en professio-
nals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan als gevolg 
van een beroerte, ongeval, hersentumor, MS, 
Parkinson of reanimatie. 
Kijk voor meer informatie op 
www.nahnobrabant.nl. 

In Café Brein worden wisselende onderwerpen 
besproken in een gezellige ontspannen sfeer. 
Het accent ligt op contact, erkenning, herken-
ning en voorlichting. Een plek waar je niet 
steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is. 

Dit jaar zijn de bijeenkomsten op een nieuwe 
locatie in Cuijk, namelijk in dienstencentrum/
welzijnsplein (derde etage) aan de Zwaanstraat 
7 te Cuijk. Er is een lift aanwezig en er is vol-
doende parkeergelegenheid aan de achterkant 
van het gebouw.

Laat je inspireren door onze sprekers en deel je 
ideeën over energiebesparing, minder verdroging,  
meer zonne-energie, meer groen, minder CO2,…..
Woensdag 17 mei van 20.00-21.45 uur, aanslui-
tend borrel, in de Pit in Overloon. 

Met vriendelijke groet, namens PK Boxmeer, 
Harry, Frans, Kees-Willem en Marjolein 

KUNSTROUTE op de grens 
van…. Holthees-Smakt

Kunst op de grens van Brabant en Limburg!
In de dorpen Holthees en Smakt vindt dit jaar voor 
de 8e keer weer de tweejaarlijkse "Kunstroute op 
de grens van….” plaats. Ruim 40 kunstenaars ex-
poseren van 25 t/m 28 mei (Hemelvaartweekend) 
hun werk op 30 locaties in de twee dorpen. Mooie 
tuinen en diverse ruimte worden daarvoor inge-
richt en opengesteld. 
De voorgaande edities waren een groot succes.

Vanuit de Mariakapel in Holthees, waar een over-
zichtstentoonstelling van iedere deelnemende 
kunstenaar te zien is, en vanuit het Pelgrimshuis in 
Smakt kunt u een wandel- of fietstocht door 
Holthees en Smakt maken met op meer dan 30 
plekken verrassende mini-exposities van een of 
meer kunstenaars. Met de route-omschrijving zijn 
de diverse locaties gemakkelijk te vinden. Deze 
zijn verkrijgbaar bij de startpunten. Voor een ver-
snapering kunt u terecht op het terras bij de kapel 
of bij een van de horecagelegenheden die u onder-
weg zult passeren. 
 

Donderdag 25 mei 
11.00 u officiële opening bij de Mariakapel, 
expositie open tot 17.00u.

Vrijdag 26 mei
Expositie open van 14.00u tot 20.00u.

Zaterdag en zondag, 27, 28 mei
expositie open van 11.00u tot 17.00u

zondag 28 mei is om 17.00 uur de afsluiting, met 
een borrel bij de Mariakapel en prijsuitreiking van 
de kunstpuzzel. 

Meer informatie over de kunstroute is te vinden 
op de website van de Mariakapel Holthees en/
of  de Facebook pagina Kunstroute Holthees-
Smakt.

We nodigen u uit deze dagen een bezoek te bren-
gen aan Holthees en Smakt om kunst, landschap-
pen en tuinen te komen zien en beleven, met 
“Iemansland" als thema. Het belooft weer een ver-
rassende en inspirerende route te worden.
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- 15 mei 2017: Informatieavond over NAH. Er is 
een panel aanwezig bestaande uit diverse pro-
fessionals met kennis van NAH. Ook zal er een 
ervaringsdeskundige aanwezig zijn. Dit panel zal 
uw vragen rondom NAH beantwoorden.

- 11 september 2017: Karakterveranderingen bij 
NAH

Café Brein is van 19.30 tot 21.30 uur. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur. 

Café Brein is een samenwerking van Pluryn, 
Syntein, Pantein, SWZ, Steunpunt Mantelzorg en 
MEE Noordoost Brabant. Neem voor meer infor-
matie contact op met Harm Wijnhoven MEE 
Noordoost Brabant 0413-334733 of 088-4653711

Lezing en boekpresentatie 
vliegtuigcrashes WO2 in Boxmeer

Het afgelopen anderhalf jaar is een werkgroep 
ijverig aan het werk gegaan om alle vliegtuigcra-
shes en noodlandingen tijdens de tweede Wereld-
oorlog in de huidige gemeente Boxmeer in kaart 
te brengen. In total zijn er 27 crashes en of nood-
landingen onderzocht en Ruud Wildekamp van de 
werkgroep heeft dit in een 140 pagina dik boek 
beschreven.

Er wordt een lezing gegeven over het project door 
Joop Hendrix en aansluitend zal het boek worden 
gepresenteerd. Joop is een ex-Luchtmachtpiloot 
en maakt deel uit van de werkgroep. De werkgroep
heeft veel van deze crashes weten te bevestigen. 
De lezing geeft de deelnemer een goed beeld hoe 
het onderzoek is uitgevoerd, zowel op de grond 
als in de archieven.

De lezing alsmede boekpresentatie vindt plaats op 
maandagavond 22 mei 2017 om 20:00 uur in Hotel 
Riche aan de Steenstraat in Boxmeer. De avond 
wordt gepresenteerd door Guido Siebers en 
Burgemeester Karel van Soest introduceert de le-
zing. Deze avond is het boek voor € 15 te koop.

Vanaf 23 mei tot 4 juni 2017 is er een tentoonstel-
ling aan Vrijthof 16 in Vierlingsbeek waar de 

bezoeker de verschillende gevonden onderdelen 
van de neergestorte vliegtuigen kan bezichtigen. 

Meer informatie en verkooplocaties van het boek 
staat op de site 
HTTP://luchtoorlog.boxmeer4045.nl

Op 13, 14 en 21 mei a.s.  
wordt het een

“Dolle Beestenboel”

in Vortum-Mullem en Sambeek!
Een klucht door: Henk Roede. 

De regie is in handen van: Anny Broeren

Wij zijn, in samenwerking met ZIE-ZOO uit Volkel, 
onze eigen dierentuin gestart.  

De opening van het nieuwe apenverblijf moet een 
groot feest worden en daarom heeft de directrice 

onze koning uitgenodigd om de 
openingshandeling te verrichten.  

Maar voordat het zover is zal er eerst een 
inspectie door de Rijksvoorlichtingsdienst                     

moeten plaatsvinden.
Helaas mankeert er nogal wat aan het reilen en 

zeilen in de dierentuin waarbij het nogal 
excentrieke personeel zorgt voor hilarische en 

absurde situaties.
 

Krijgt onze dierentuin het nog voor elkaar dat de 
koning komt?.....

Om antwoord op die vraag te krijgen nodigen wij 
u graag uit voor onze voorstellingen!

 
Zaterdag 13 mei, 20.00 uur & Zondag 14 mei, 

20.00 uur in Het Gemeenschapshuis                           
Vortum-Mullem 

Zondag 21 mei, 14.30 uur in De Elsenhof 
Sambeek

 
Voorverkoop € 5,-  

Reserveer nu: www.verst-toneel.nl/reserveren

Aan de kassa € 7,50
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25 Jaar Op De Tôffel presenteert:

Alle 365 goed!!: 
Het Héle jaar feest in één avond met de 
Loco Loco Discoshow

Op De Tôffel bestaat 25 jaar en dat moet gevierd 
worden! En wie kunnen ons daar beter bij helpen 
dan de Loco Loco Discoshow? Deze feestbees-
ten hebben alle feesten van het jaar in één avond 
gestopt onder het motto Alle 365 Goed. Van Car-
naval tot Kerst, van Oktoberfest tot Oud & Nieuw, 
en natuurlijk jouw eigen verjaardag! Pluk je favorie-
te feestdag van de kalender en vier het uitbundig 
mee. Meng je in de mix van dj’s, live artiesten en 
meeslepende gezelligheid. Handjes de lucht in met 
Danny Panadero en voetjes van de vloer bij gast-
dj Tony Terrific. 

Russen en Amerikanen naar 
Overloon

Het Oorlogsmuseum in Overloon organiseert op 
20 en 21 mei opnieuw Militracks, een Duits evene-
ment op bevrijde bodem. 

Ruim negentig Duitse voertuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog trekken naar het voormalige slagveld 
van Overloon. Stuk voor stuk voertuigen die niet 
zouden misstaan in een museale collectie, maar die
het Oorlogsmuseum zich niet kan permitteren. En 
daarom worden die één keer per jaar uit heel Euro-
pa samengebracht voor een spectaculair weekend.

Uit héél Europa? Ja, en dit jaar zelfs van daarbuiten, 
want voor het eerst doet er ook een Duits voertuig 
uit de Verenigde Staten aan Militracks mee. En zo 
kan het gebeuren dat Russische deelnemers ineens 
tegenover Amerikanen komen te staan.
Een Duits evenement op Nederlandse bodem riekt 
naar een scherp randje. Toch valt dat wel mee. 
Want centraal staat Duitse voertuigtechniek. Ook 
in die oorlogsjaren was het Duitse materieel tech-
nisch hoogwaardiger dan voertuigen uit andere 
landen. Bezoekers van Militracks kunnen dat met 
eigen ogen aanschouwen. En ook ervaren, want 
men kan zelf op de voertuigen meerijden. 
Het grote aantal voertuigen maakt het evenement 
uniek in de wereld. En dat is te merken ook. Vorig 
jaar kwamen er 14.000 bezoekers op af. En hoewel 
de meeste bezoekers uit Nederland kwamen, was 
er ook veel internationale belangstelling. Het eve-
nement werd toen ook gefilmd voor Discovery 
Channel. Zo groeit de bekendheid van het evene-
ment jaar op jaar.
Maar het gaat tijdens Militracks niet alleen over 
militaire voertuigen. Er is er een grote militaria- en 
boekenmarkt, met veel aanbod uit en over de 
Tweede Wereldoorlog. En vanzelfsprekend is ook 
het museum zelf toegankelijk. 
Militracks is op 20 en 21 mei open van 9 tot 17 uur. 
De voorverkoop is gestart. Kaartjes en informatie 
zijn te vinden op www.militracks.nl.

Glaskunstenaar in 
Maasziekenhuis

Glaskunstenaar Frank Lindner uit Vierlingsbeek 
exposeert tot en met 31 mei op diverse plekken in 
Maasziekenhuis Pantein. Het werken en experi-
menteren met glas is zijn passie en levert fraaie 
stukken op.

Deze expositie maakt onderdeel uit van een reeks 
exposities in het Maasziekenhuis van de leden van 
Kunstkolk Boxmeer. De tentoongestelde werken 
van Frank staan hoofdzakelijk in het restaurant en 
betreffen vooral zijn vrije werk, gebaseerd op na-
tuur, natuurverschijnselen en kosmische constella-
ties. Frank over deze werken: “Ik zoek de verdie-
ping in het wezen van de natuurlijke processen. 
Maar ook uitbeeldingen van intermenselijke connec-
ties , zwangerschap en de connectie mens, dier en 
natuur zijn voor mij een dierbaar onderwerp.”
De toegepaste technieken zijn onder meer: glas-
in-lood, brandschildering, glasversmelting , glas-
verlijming, zandstralen en mengvormen hiervan. In 
de loop van de komende weken zijn er in het zie-
kenhuis op diverse locaties voorbeelden en ook 
fotopresentaties van te zien.
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ouderwetse sportprijzen winnen of zo’n handge-
slagen Loco Loco gouden medaille. Zinvol? Nee, 
maar wel erg leuk!
Deze mannen zijn al jaren de ongekroonde konin-
gen van het onbezonnen dansfeest en weten elke 
keer weer te verrassen met nieuwe onderdelen en 
nieuwe muziek in hun show. De voetjes gaan dus 
gegarandeerd van de vloer! Kortom, alles Loco?

DJ Tony is Terrific!

Met zijn brede glimlach, zijn ongekende charmes 
en een primadeluxe mix van muziek en entertain-
ment zet de altijd energieke Tony Terrific een on-
vergetelijke show neer die garant staat voor een 
superaanstekelijke feestsfeer. Onder het genot van 
de lekkerste funk, pop, rock en dance van de afge-
lopen 50 jaar (plus de grootste hits van nu!) is het 
weer goed toeven op de dansvloer!

Laat je verrassen tijdens dit feest der herkenning 
en dans er op los bij de grootste hits van toen en 
nu.  
Alle feestdagen komen voorbij, want ze zijn Alle 
365 Goed. Gezelligheid gegarandeerd!
Het is Alle 365 Goed!! op zaterdag 13 mei in Za-
lencentrum Concordia aan het Vrijthof te Vierlings-
beek. Bestel nú tickets via www.opdetoffel.nl!

De feestbeesten van de Loco Loco 
Discoshow

De Loco Loco Discoshow is al meer dan 15 jaar 
een begrip in het Nederlandse en Vlaamse feest-
circuit. Op festivals als Zwarte Cross, Pinkpop, 
Paaspop en Lowlands  brachten zij het publiek in 
een abnormale feestelijke extase. In 1999 en 2009 
stonden de Loco’s Op De Tôffel en wie zijn er meer
geschikt om het 25 jarig jubileum van ODT mee te 
vieren? Deze dj’s gaan verder waar anderen stop-
pen, want wat moet een dj met korfbalbekers en 
bladblazers? De heren schakelen moeiteloos tus-
sen ouderwets niet hip en moderne vette hits. Ze 
grabbelen in hun platenbak naar disco, new wave 
en rock, maar ook verrassende feestplaatjes, vette
partyknallers van nu en dansplaten van de jaren 
’90. Het publiek wordt als een muzikale flipperbal 
heerlijk heen en weer geschoten.

Onder leiding van MC Stevie Starlight presenteren 
ze in hoog tempo tussen de muziek door vermake-
lijke interactieve spelletjes, waaronder de inmiddels 
wereldberoemde Sambaballen wedstrijd en de 
Vlaggenzwaaicompetitie. Het publiek kan hiermee 
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woensdag 24 mei > hard rock café > 
MAIDEN NIGHT 2017 met live: UP THE 
IRONS
Iron Maiden is een van de meest tot de verbeel-
ding sprekende hardrockbands ever. Het zestal, 
groot geworden tijdens de New Wave Of British 
Heavy Metal begin jaren tachtig, trekt anno 2017 
nog immer volle zalen en is onverminderd populair.

 

Vanavond staat de jaarlijkse Maiden Night op het 
programma. Een heerlijk avondje voor de liefheb-
bers van de IJzeren Maagd. Een gezellig samen-
zijn vol beeld en geluid, sterke verhalen, frikandel-
len en meer. 

En om de feestvreugde helemaal tot een hoogte-
punt te brengen staat live op de planken de fan-
tastische Iron Maiden tributeband Up The Irons, 
één van de besten in zijn soort en een ijzersterke 
kopie van de real deal. Dat wordt dus een avond 
volop genieten van alles rondom Uw helden in Uw 
eigenste Maiden Dome!
zaal open: 20.30 uur > entree: 6,66 | <20 jaar: 
4,44 euro > reserveren: www.gryphus.nl

zondag 4 juni | maandag 5 juni > 
busreis > PINKPOP 2017

Pinkpop wordt 48 en pakt groots uit. Want zeg nu 
zelf, wie wil er nu niet Green Day, Imagine Dra-
gons, Live of Kings Of Leon op zijn verjaardags-
feest? En omdat Pinkpop zo uitpakt haalt Gryphus 
de bus twee keer uit de remise: op zondag 4 juni 
en op maandag 5 juni. De zondagbus brengt ons 
naar onder andere Green Day, Imagine Dragons, 
Sean Paul, Broederliefde, Sum 41, Rancid en Ko-
daline, de maandagsdienst voert ons naar onder-
meer Kings Of Leon, Live, System Of A Down, 
Passenger, Prophets Of Rage, Biffy Clyro en Sea-
sick Steve. Zet die feestneus dus maar op en 
reserveer snel! Reserveren kan met en zonder en-
treebewijs dus als je al een kaartje hebt is er ook 
plek in de bus!

Deze flamboyante gentleman is een graag geziene 
gast op Paaspop, Concert At Sea, Zwarte Cross 
en de Vierdaagsefeesten, stond reeds in de 
Heineken Music Hall, Ahoy Rotterdam, Klokge-
bouw Eindhoven, Amsterdam Arena, Madurodam, 
Efteling, Foxtrot Lowlands, Club 65 Paris en 
Waldorf Hilton London en staat op zaterdag 13 mei
in Zalendcentrum Concordia. Als gast-dj bij de 
Loco Loco Discoshow.

Onvervalst meezingen met 
Danny Panadero

Een show van Danny Panadero is in één woord 
een belevenis. Na een altijd spectaculaire opkomst 
begint the voice of Holland aan zijn show met on-
navolgbaar enthousiasme en weet hij een zaal in 
no time naar zijn hand (“jesss”) te zetten. Hij is een 
entertainer pur sang, die met humor en een fantas-
tische zangstem het publiek weet te raken met on-
vervalste meezingers. Naast zijn Nederlandse 
repertoire draait Danny zijn handjes ook niet om 
voor een Engelstalige hit of een Duitse schlager. 
Danny voelt zich overal thuis. In een huiskamer 
tussen de schuifdeuren, in een klein café aan de 
haven of een stadion met 20.000 man publiek, het 
maakt Danny niet uit. 
Zijn slogan is:
“as Danny ut niet singt, wil jij ut niet hore!” 
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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

Vanaf 1 mei inloopuren van 16.30 tot 18.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Te koop verse aardbeien 
H. Linssen, Op den Bosch 4

Openingstijden
Maandag, woensdag en donderdag:    
 13.30-18.00 uur
Vrijdag:  9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
Dinsdag gesloten

Verloren
Met de Paasbrunch van de Zonnebloem ben 
ik een zilveren ketting met een muntstuk 
(Wilhelmina aan de ene kant en Juliana aan de 
andere kant) van 10 gulden verloren. 
Waarschijnlijk bij de parkeerplaats van 
de Vier Linden of binnen bij de kapstok.

De eerlijke vinder kan contact opnemen met 
tel.nr. 0478-631779, Laurentiusstraat 28

reisgeld: 125 euro (bus + entreeticket) | 30,00 
euro (alleen bus) > info of reserveren: 
info@gryphus.nl of 0478.631802 of 0478.630508

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, Massa, Bottas, Perez 
en Hulkenberg 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 14 mei: GP SPANJE
➢	zondag 28 mei: GP MONACO
➢	zondag 11 juni: GP CANADA
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

in petto
➜	 zaterdag 10 juni > vlees > METAL BBQ

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Mar-Oil Oliehandel
Ook voor klein-verpakking motorolie  en heftruckflessen  

kunt u bij ons terecht.

• 5 kg (Dinfles) - €15,-
• 10,5 kg - €24,-

Gasfles leeg? Wij zorgen ervoor
dat u snel weer kunt BBQ-en!

Openingsti jden: maandag t/m vri jdag 9:00 - 16:00  
Zaterdagmorgen 9:00 - 12:30  

Molenweg 2 • 5821 EA Vierl ingsbeek • Tel: 0478-561541 
 www.mar-oil.nl • info@mar-oil.nl
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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.

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

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

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

Tapijtreiniging

BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN | RAAMDECORATIE | KLEUR- & INTERIEURADVIES

DÉ INTERIEURSPECIALIST

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
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Warme Bakker Degen
Reclame: 15 t/m 20 mei
	 ●  Ananasvlaai € 10,35
	 ●  Spelt donker meergranen € 1,90
	 ● Appelflap € 1,10

Reclame: 22 t/m 27 mei
	 ●  Appelvlaai € 7,30
	 ●  Zonnebrood € 2,35		 	

	 ●	 Meergranen croissant € 0,80
 

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Mei

10%
KORTING
op camperhuur

All-in tarief
Kilometer vrij
online reseverenw-camp.nl

Onbegrensd op pad met W-Camp
Campervakantie

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.martensasperges.nl

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
Weekend catering op 
bestelling

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty
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Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
 
www.rabobank.nl/lvcm

Dag en nacht 
jouw bankzaken 

beheren
Veilig en snel 
via internet

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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
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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 












Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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Alles voor wand en Plafond!!! 
                       

            
 
 

                       

 

 

                     
       
                     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


