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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

7 augustus 2018,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

33e jaargang no 14 18 juli 2018

Grote dorpsbarbecue in Vierlingsbeek
In navolging van het succes van verleden jaar zal 
ook nu op zaterdag 11 augustus in Vierlingsbeek 
de geur van geroosterd vlees de boventoon 
voeren.
Op die dag is het feest in Vierlingsbeek want de 
kermis is weer in het dorp.

Gezellig samen aan tafel met vrienden, familie en 
kennissen. Genieten van de dorpse sfeer van de 
kermis. Gezellig een glaasje drinken.
We bieden u diverse BBQmogelijkheden aan, 
waarvoor u, als u aan wilt sluiten, een knipkaart 
dient te bestellen 

 Kinderbarbecue voor € 5.00 bestaat uit een 
hamburger, twee heerlijke pannenkoeken die de 
kinderen zelf mogen oppimpen in de speciale pan-
nenkoeken-oppimphoek, een schep vruchtenbowl, 
stokbrood en saus.

 Barbecue Smalluxe voor € 10.50 bestaat uit 
een hamburger, een gemarineerde zalmspies, een 
kipspies, een portie rauwkostsalade, een portie 
koude schotel, een schep vruchtenbowl, stokbrood 
en saus.

 Barbecue normaal voor € 11.50 bestaat uit een 
barbecueworst, een hamburger, een kipspies, een 
gemarineerd speklapje, een portie rauwkostsalade, 
een portie koude schotel, een schep vruchtenbowl, 
stokbrood en saus.

 Barbecue XL voor € 13.50 bestaat uit een 
barbecueworst, een hamburger, een gemarineerde 
zalmspies, een gemarineerd speklapje en een 
kipspies, een portie rauwkostsalade, een portie 
koude schotel, een schep vruchtenbowl, 
stokbrood en saus.

 Vegetarische barbecue voor € 10.50 bestaat uit 
een vegetarische spies, een vegetarische burger, 
een vegetarische groenteschijf, een portie 
rauwkostsalade, een schep vruchtenbowl, 
stokbrood en saus.

Natuurlijk is er een vers getapt pilsje en volop wijn 
en fris te koop.
Om alles goed voor te bereiden moeten we 
natuurlijk weten hoeveel mensen we kunnen 
verwachten. Daarom kunt u vanaf nu t/m zondag 
5 augustus barbecuebonnen bestellen via:
www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop-verhuur

Dit alles gaat gebeuren op het terras bij de 
feesttent op het Vrijthof (samenwerking van 
Concordia en De Wildeman). De tent is open 
vanaf 17.00 uur en vanaf 18.00 uur kunt u starten 
met lekker smikkelen en smullen.

Samen gaan we de Bekse kermis nog veel 
leuker maken.

U doet toch ook mee?

Het Kermiscomité
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Van de Redactie:
  En we hebben ZOMER!!!.......
  Outlands heeft  ook van het mooie 
 zomerweer geprofiteerd! Bijzonder fijn ook: 

een volle doos doppen voor Actie 
 Hulphond!! DANK!!!
  (Schone) doppen blijven overigens welkom 

op Vlasakker 25. Er staat een groen 
 emmertje met steen erop waar ze in 
 mogen. DANK!
  Het mysterie van de houten paaltjes in de 

berm Grotestraat t.o. tankstation......???
  Jammer van de “verdwijning” van een 
 gedeelte van het gereedschap aan de muur 

van het kerkhof..
  Wij zijn er weer: dinsdagavond 7 augustus. 

FIJNE ZOMERVAKANTIE!!.

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.
28 juli Ophalen oud papier: ZEV, tel. 06-54661196
28 juli Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
  weer bellen.
4 aug Fietsen door het “Verboden Gebied” 
  onder leiding van gidsgroeters
9 t/m  Kindervakantiewerk
12 aug Vierlingsbeek en Groeningen
10 t/m  Kermis
13 aug Vierlingsbeek
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
t/m 3 sept kermis 2018
1 sept Fietsen door het “Verboden Gebied” 
  onder leiding van gidsgroeters

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 Fietsen door het “Verboden Gebied” 
  onder leiding van gidsgroeters
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
13 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
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
11 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal en   
  Jeugdprins(es)enbal in Concordia
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
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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.
2019
5 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond in  
  de Zandpoort te Groeningen
26 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant (met Jeugd), “wat de gek  
  ervoor geeft”
26 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
2 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie in  
  Concordia
17 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting in  
  Concordia
22 en  CV de Keieschieters:
23 febr Zittingsavonden in Concordia
28 febr CV de Keieschieters: Bezoek aan 
  Volharding
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek 
  kleuters
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek groep
   3 t/m 8
1 mrt CV de Keieschieters: Seniorenbal in 
  ‘t Joffershof
3 t/m

5  mrt CARNAVAL
23 t/m 
26 mei PLUS Wandel4daagse i.s.m. JOC 
  Vierlingsbeek/Groeningen

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

Bèkse Kermis 2018; meer, beter, 
leuker!

De weg die de Werkgroep Bèkse Kermis vorig jaar 
is ingeslagen was zo succesvol dat daar op verder 
gegaan wordt. De Bèkse Kermis heeft dit jaar meer 
attracties, meer activiteiten en een nog beter hore-
ca programma. Wat is er dit jaar allemaal te doen?

Botsauto voetbal;
Voor het eerst in de Bèkse geschiedenis zal er bij 
de opening van de kermis op vrijdag een botsau-
to voetbal toernooi plaatsvinden waaraan alle kin-
deren van 12 t/m 17 jaar GRATIS aan deel mogen 
nemen. Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt 
door kermis exploitant Van de Salm. Drie botsau-
to’s met daarin twee passagiers spelen tegen drie 
andere botsauto’s en proberen de grote bal in het 
doel te krijgen. De wedstrijden duren 4 minuten, 
gevolgd door een wisseltijd van 1 minuut. De wed-
strijden staan onder leiding van een spraakmaken-

de scheidsrechter. Aan het einde van dit toernooi 
zullen een aantal VIPs het opnemen tegen elkaar. 
Je team met minimaal 6 persoon kun je aanmel-
den via beksekermis@gmail.com vòòr 1 augustus.

Happy Hour;
Samen met kermis exploitant Van de Salm is over-
eengekomen dat er dit jaar maar liefst twee keer 
een happy hour plaats vindt. Zowel op vrijdag 
10-08 tussen 19.30 uur en 20.30 uur als op zater-
dag 11-08 tussen 20.00 uur en 21.00 uur kan ie-
dereen tegen een aantrekkelijke korting inkopen 
doen.

Familiemiddag;
Ook dit jaar zal er weer een ballonnenwedstrijd 
plaatsvinden waaraan alle aanwezige kinderen we-
derom GRATIS kunnen deelnemen. Deelnemen is 
eenvoudig door de kleurplaat (te downloaden via 
dorpswebsite) in te kleuren en in te vullen, hiermee 
kan er op zondag 11-08 vanaf 16.30 uur gratis een 
ballon afgehaald worden bij de Werkgroep Kermis 
bij Herberg Thijssen. Om 17.00 uur zullen alle bal-
lonnen na het aftellen tegelijkertijd de lucht in gela-
ten worden. De ballon die de langste afstand be-
reikt wint een leuke prijs. Naast de ballonenwed-
strijd is er ook een leuke fototocht-wedstrijd uitge-
zet. Alle kinderen kunnen vanaf 16.00 uur een deel-
nemerskaart ophalen en vervolgens de speurtocht 
over het kermisterrein vervolgen. Dit duurt tot 
18.00 uur en ook hierbij is een leuke prijs te win-
nen. Om dit alles extra te verleuken zijn er ballon-
nenvouwers en een schminkster actief om de kin-
deren te vermaken tijdens deze familiemiddag. 

Grootse Dorps BBQ;
OPROEP: alle nieuwe inwoners van Vierlingsbeek 
(tussen kermis 2017 en kermis 2018) worden door 
Dorpsraad Vierlingsbeek voorzien van een wel-
komspakket. Eén onderdeel van dit pakket is een 
GRATIS BBQ voor alle nieuwe inwoners. Geef je 
buren/vrienden/jezelf dus snel op via dorpsraad-
vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl. Vorig 
jaar telde de Dorps BBQ zo’n 125 deelnemers en 
dit jaar worden er nog meer verwacht. De samen-
stelling van de menu’s worden verbeterd en de 
aankleding zal dit jaar volgens het thema Italië zijn. 
Naast aankleding krijgt de Dorps BBQ ook een ex-
tra touch qua muziek. Evenals vorig jaar staat er 
ook een kindermenu op de kaart. Dit jaar bestaat 
het kindermenu onder andere uit ‘PimJePannen-
koekHoek’ waarbij kinderen hun pannenkoek kun-
nen pimpen in de speciaal daarvoor gemaakte 
hoek. De Dorps BBQ vindt plaats nabij de tent van 
Concordia/De Wildeman, bij slecht weer wordt er 
uitgeweken naar binnen. Vanaf heden t/m zondag 
5 augustus zijn de BBQ bonnen bestellen 
via www.groevie.nl.  

14de Bèkse Kroegentocht;
Ook de Bèkse Kroegentocht zal dit jaar weer een 
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knalfeest worden net zoals voorgaande jaren. Met 
deze 14de editie zal er toegewerkt worden naar de
jubileumeditie van volgend jaar. Dit jaar is het shirts 
afhalen op vrijdag 10-08 bij Herberg Thijssen vanaf 
21.00 uur. De Werkgroep Bèkse Kermis kan alvast 
mededelen dat de Bèkse Kroegentocht dit jaar 
afgesloten wordt door Feestband Knallermann. 
Meer informatie en tickets vind je via 
www.beksekroegentocht.nl of 
facebook.com/beksekroegentocht. 

Horeca:
Ook de horeca heeft weer gezorgd voor een spette-
rend programma. Op vrijdag zijn de bands Afslag 7 
(Herberg Thijssen) en One Shot (Concordia/Wilde- 
man) op de podia te vinden. Op zaterdag staan 
Lekke band (Concordia/Wildeman) en Third Half 
(Herberg Thijssen) in beide feesttenten. Beide ten-
ten hebben een nog uitgebreider programma voor 
u in petto. Kijk hiervoor ook op 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl. 

Bèkse Kroegentocht 2018,  
je kunt er nog bij zijn...

Maar dan zul je toch ontzettend snel een kaartje 
moeten scoren via www.beksekroegentocht.nl, 
want er zijn nog maar een beperkt aantal kaarten 
beschikbaar. Anders dan voorgaande jaren dient 
het kaartje direct online betaald te worden. Hier-
door zal het shirts ophalen, op vrijdag 10-08 bij 
Herberg Thijssen, een stuk sneller gaan dan voor-
heen. De kleur van het tricot zal, zoals de traditie 
is, nog even geheim blijven...

Als afsluitende act is het samen met Herberg 
Thijssen gelukt om de 11 leden tellende feestband 
Knallermann te strikken. De organisatie is druk be-
zig om nog meer verrassingen uit de hoge hoed te 
toveren. 

Wil jij met je vriendengroep in stijl in een Limo naar 
de Bèkse Kroegentocht? Dat kan! Via de Facebook 
pagina van Bèkse Kroegentocht is een Like & Share
actie opgezet waarbij je met je vriendengroep 
(8 personen) in stijl wordt opgehaald door Exclusive 
Drive Limousine Service en een heerlijk verzorgde 
lunch en meer krijgt. Heb je dit niet gewonnen? 
Dan kun je nog met in totaal 8 personen kans ma-
ken op een ritje in de limo vanuit Concordia/De 
Wildeman naar Gryphus. Dat wil je toch niet mis-
sen?

De muziekwagen is weer terug van weggeweest, 
daarmee wordt de kroegentocht weer echt een 
tocht zoals enkele jaren geleden. De kroegentocht 
zal weer starten bij ’t Genot met het leggen van 

De 11 fotoborden op een rijtje.

We hebben een aantal positieve, enthousiaste re-
acties gehad op het plaatsen van de fotoborden 
in Vierlingsbeek. Misschien bent u ze nog niet al-
lemaal tegengekomen, aangezien we ze ook niet 
volgens een bepaalde route hebben geplaatst. Of 
omdat u net aan de andere kant van de straat liep. 

Daarom volgt hier een opsomming, zodat u weet 
waar u ze alle 11 kunt vinden:
Staaiweg: op de kademuur aan de Maas:  
Veerhuis De Staay anno 1900.
Staaiweg: aan muur ter hoogte van nr. 9: 
Staayweg, Bloemenhof 1937
Grotestraat: op paaltje in de berm ter hoogte van 
nr. 94: 
Hoek Grotestraat - Staayweg 1936
Grotestraat: op paaltje bij garage Kusters: 
Grotestraat, ri. Groeningen rond 1920
Spoorstraat: op paaltje bij nr.1: 
Noodwoningen, eind jaren ‘40
Spoorstraat: bij Vrijthof aan ijzerwerk boom: 
Gemeentehuis (dat in 1928 door brand is verwoest) 
Spoorstraat: bij Vrijthof aan ijzerwerk bomen: 
Gemeentehuis vanaf 1929
Kloosterstraat: op paaltje bij speelveldje voor de 
basisschool: 
Aloysiusklooster tot 1963
Spoorstraat: aan zijmuur van Bibliobeek: 
Kerkstraat (nu Spoorstraat) rond 1920.
Spoorstraat: aan zijgevel van nr. 22: 
Kerkstraat (nu Spoorstraat) in 1905.
Soetendaal: op paaltje in berm ter hoogte van nr. 1: 
Splitsing Kasteelweg en Stationsweg rond 1920 
met hondenkar.

Jammer is het, dat dit laatste bord vorig weekend 
door enkele  festivalgangers van Outlands  

’s avonds met geweld uit de grond is getrokken en 
zo’n 50 meter over het voetpad is versleept, zodat 
het bord een kleine schade heeft opgelopen

Villa Bloemenhof

 
Als u ze inderdaad nog niet allemaal hebt gezien, 
loop of fiets er eens langs.
We wensen u veel kijk- en wandel/fietsplezier.

Namens de Gidsgroeters, Peter Verdijk.
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een goede bodem voor slechts 5 Euro voor een 
stevig ontbijt/lunch. Vervolgens zal de tocht zich 
voorzetten naar de eerste kroeg Concordia/De 
Wildeman met daarna Gryphus, De Wildeman, 
Conordia en Herberg Thijssen.

Bij de eerste kroeg ontvangen de deelnemers een 
overlevingspakket met daarin één consumptiemunt 
voor bij iedere kroeg, eetbon voor bij Gryphus, 
eetbon vis/hamburger op de kermis, een botsauto 
rit en ritje in de rups. Bij iedere kroeg wordt ieder-
een voorzien van een te gekke gadget.

Volg ons via Facebook en via 
www.beksekroegentocht.nl 
voor de allerlaatste informatie!

Beste mensen, op het moment van schrijven van 
deze brief hebben we net een geslaagd Gildenfes-
tijn 2018 achter de rug. De temperaturen waren erg
hoog en dit heeft ook gemaakt dat we een aantal 
aanpassingen hebben moeten doen in verband 
met de hitte. 

Na al het voorbereidende werk was het dan zover. 
De feestavonden vielen weliswaar, gezien het aan-
tal bezoekers, tegen maar waren toch echt gezellig 
en sfeervol. Het blijkt in deze tijd, waar van alles te 
doen is voor de jeugd, niet gemakkelijk om zoiets 
goed vorm te geven. Met veel plezier denken wij 
zonder meer terug aan de kinderactiviteit met Rin 
en de Maes, onze ouderenmiddag en de Kringgil-
dedag, welke startte met een prachtige Heilige Mis 
in een geweldig aangeklede locatie. 
Er is een enorme prestatie geleverd door velen die 
bereidwillig hun hulp toegezegd hebben en deze 
ook gegeven hebben. We hebben met zijn allen 
Groeningen wederom prima op de kaart gezet in 
het Land van Cuijk. Hier zouden we nooit in ge-
slaagd zijn zonder onze vrijwilligers, sponsoren, 
zilverschenkers, donateurs, Groeningse inwoners 
en gildeleden. 
Ons past dan ook, een groot woord van dank aan 
iedereen die op welke wijze dan ook ons, als St. 
Anthonius en St. Nicolaasgilde, heeft ondersteund 
en bijgedragen heeft aan het slagen van dit Gilden-
festijn. 

Nogmaals hartelijk dank!

Harmonie en 
Slagwerkgroep                   
“De Herleving” 

Van 10 tot en met 28 september 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 De Herleving heeft zich ingeschre-
ven voor de Rabobank Clubkas Campagne.

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

Bent u nog geen lid van de Rabobank en wilt u in 
2018 meedoen met de actie dan kan dat wanneer  
u zich voor 31 juli 2018 als lid van de Rabobank 
laat inschrijven.

Alvast hartelijk dank voor uw stemmen. 

Bestuur van Harmonie  De Herleving. 

Vrijwilligers gezocht.

Elke dag of enkele dagen per week een warme 
maaltijd thuis gebracht, is één van de voorzienin-
gen die het -vaak oudere- mensen mogelijk maakt 
om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. 
Soms kan het ook tijdelijk belangrijk zijn, b.v. na 
een ziekenhuis- opname, totdat men weer hele-
maal is opgeknapt.
Voor het rondbrengen van deze maaltijden zorgt 
“Tafeltje-Dek-Je” al ruim 32 jaar en voor de afd. 
Overloon zijn we nu op zoek naar enkele nieuwe 
vrijwillige bezorgers. 
Wat houdt het in: je rijdt 1x per 6 weken een hele 
week (van ma. t/m zon.) dezelfde route. De start 
is (nu nog) bij Huize Lôon v.a. ± 11.30 uur. Je bent 
ong. 45 min. onderweg en we hebben 3 verschil-
lende routes: we bezorgen in 
Overloon - Vierlingsbeek - Maashees - Holthees 
- Vortum Mullem en Groeningen en hebben dus 
graag ook bezorgers uit die dorpen. De meeste 
bezorgers rijden samen met partner of met een 
bekende.

Hebt u interesse of wilt u meer weten?, neem dan 
gerust contact op met 
Greet Buunen-van Dijk, Merletgaarde 15, 
Vierlingsbeek, tel.: 0478 852114 / 06 43949278                                                         
of per mail: terge1234@gmail.com
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Bèkse Kermis 2018;  nog meer voor kinderen! 
Sinds vorig jaar kent de Bèkse Kermis een nieuwe insteek waarop de werkgroep kermis dit jaar door zal pakken. De Bèkse 
kermis, die van vrijdag 10 augustus tot en met maandag 13 augustus duurt, zal dit jaar nog meer activiteiten hebben voor 
kinderen van alle leeftijden. 

Attracties: Naast de botsauto’s, rups en de andere gebruikelijke attracties zal de bank dit jaar terugkeren in Vierlingsbeek. Dit 
is besloten in het nieuwe contract dat voor drie jaar is afgesloten tussen Gemeente, kermis exploitant, werkgroep kermis en 
dorpsraad Vierlingsbeek.  

Botsauto voetbal: De kermis zal op vrijdag beginnen met een spannend toernooi botsauto voetbal. Kinderen van 12 t/m 17 
jaar mogen, met dank aan kermis exploitant Van De Salm, GRATIS deelnemen aan dit toernooi. Drie botsauto’s met twee 
passagiers spelen tegen drie andere botsauto’s proberen de grote bal in het doel te krijgen. De wedstrijden duren 4 minuten, 
gevolgd door een wisseltijd van 1 minuut. De wedstrijden staan onder leiding van een spraakmakende scheidsrechter. Aan 
het einde van dit toernooi zullen een aantal Vips het opnemen tegen elkaar. Je team met minimaal 6 persoon kun je 
aanmelden via beksekermis@gmail.com vòòr 1 augustus.  

Happy hour:  Dit jaar is er in overleg met kermis exploitant Van De Salm besloten om zowel op vrijdag als op zaterdag een 
happy hour te houden.  

Dorps BBQ:  Net zoals vorig jaar zal ook de Dorps BBQ weer terugkeren in het programma. Evenals vorig jaar staat er een ook 
een kindermenu op de kaart. Dit jaar bestaat het kindermenu onder andere uit ‘PimJePannenkoekHoek’ waarbij kinderen hun 
Pannenkoek kunnen pimpen in de speciaal daarvoor gemaakte hoek. De Dorps BBQ vindt plaats nabij de tent van Concordia/
De Wildeman, bij slecht weer wordt er uitgeweken naar binnen. Vanaf maandag 9 juli t/m zondag 5 augustus zijn de BBQ 
bonnen bestellen via www.groevie.nl.   

Familiedag: Op zondag vindt weer de familiedag plaats waarbij kinderen gratis kunnen deelnemen aan de ballonnenwedstrijd 
d.m.v. het inkleuren en invullen van onderstaande deelnemerskaart. Naast de ballonnenwedstrijd zijn er ballonnenvouwers 
en is er een schminkster aanwezig om de kinderen te vermaken. Alsof dat nog niet genoeg is,is er ook nog een fototocht 
wedstrijd uitgezet voor de kinderen. Kinderen kunnen de deelnemers kaart ophalen en vervolgens zal de tocht zicht 
voortzetten over het kermis terrein en de verschillende attracties. Dit alles vindt plaats vanuit de tent bij Herberg Thijssen.

Meer informatie over de Bèkse Kermis volg je via: 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl, www.beksekroegentocht.nl, Facebook-pagine Bèkse Kermis 
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Programma Kermis Vierlingsbeek 2018: 
 
Vrijdag 10-08: 
Kermis:  15.00u:   Opening Kermis 
   18.00u—19.30u:  Botsauto Voetbal (Mogelijk gemaakt door Van de Salm) 
   19.30u – 20.30u:  Happy Hour 
Kroegentocht: 21.00u – 22.30u:   Kroegentocht Shirts afhalen (Herberg Thijssen) 
Horeca:  Herberg Thijssen   21.00u: Afslag 7 
   Concordia/Wildeman 21.00u: One Shot 
Zaterdag 11-08: 
Kermis:   15:00u:    Opening Kermis 
   20.00u – 21.00u:   Happy Hour 
Activiteiten: 18.00u – 21.00u:   Grootse Dorps BBQ (17:00u ontvangst, Concordia/Wildeman) 
Horeca:  Herberg Thijssen   21.00u: Third half 
   Concordia/Wildeman  21.00u: Lekke Band 
Zondag 12-08:  
Kermis:  14:00u:   Opening Kermis 
Activiteiten: 16:00u—18:00u:  Fototocht wedstrijd met diverse kinder activiteiten (Herberg Thijssen) 
   16.30u—17:00u:  Ballonnenwedstrijd Mede mogelijk gemaakt door OVRV (Herberg Thijssen) 
Horeca:   Herberg Thijssen   15:00u: Matinee: Cobra & DJ Mark 
   Concordia/Wildeman N.n.b. 
Maandag 13-08: 
Kermis:  15:00u    Opening Kermis 
Kroegentocht:  11.00u – 11.45u:   Ontbijt bij ’T Genot 
   12.00u – 14.00u:   Tent Concordia/wildeman (Loterij) 
   14.15u – 16.15u:   Gryphus (Hapje eten) 
   16.30u – 18.30u:   De Wildeman      
   18.30u – 19.00u:   Kermis op ’T Vrijthof (Hapje eten Vis of Hamburger) 
   19.00u – 21.00u:   Concordia 
   21.00u -  ...........:   Herberg Thijssen met feestband Knallermann 

BALLONNENWEDSTRIJD KERMIS VIERLINGSBEEK 2018 
Bij inlevering van deze deelnemers kleurplaat kan iedere deelnemer op kermis zondag vanaf 16.30u op de Bèkse 

Kermis bij de tent van Herberg Thijssen gratis zijn/haar ballon ophalen. Om 17.00u gaan alle ballonnen tegelijkertijd de 
lucht in.  De ballon die de langste afstand kan afleggen wint deze wedstrijd met een leuke prijs. 

Deelnemer:............................................................................................ 

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

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

Plaats: .................................................................................................... 

Leeftijd: ........ Jaar  Jongen/Meisje 

 

De Vinder / The Finder / Der Finder:....................................................... 

Naam / Name / Name: ............................................................................ 

Adres / Address / Adresse:...................................................................... 

Plaats / Town/ Stadt:............................................................................... 

Land / Country / Land:............................................................................. 

U heeft deze ballonkaart gevonden en de deelnemer 
zal zich verheugen wanneer u deze kaart ingevuld 
retour zou zenden naar Plus Verbeeten Postbus 14, 
5825 ZG OVERLOON, Nederland. Hartelijk Bedankt! 

 

Sie haben diese Ballonkarte gefunden, und der 
teilnehmer würde sich freuen wenn Sie diese Karte 
ausgefühlt zurücksenden würden nach Plus 
Verbeeten Postbus 14, 5825 ZG OVERLOON, Die 
Niederlande. Herzlichen Dank! 

 

You found the ballooncard and the competitor would 
be very pleased when you fill in this card and return it 
to Plus Verbeeten Postbus 14, 5825 ZG OVERLOON,  
The Netherlands. Thanks! 
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Quiz: 15 september 2018 Aanvang: 19.00uur
Finale: 6 oktober 2018 in Zalencentrum Concordia Aanvang: 20.00uur

Kijk op onze Facebookpagina: 'k Wèt't
Info: Stggroevie@gmail.com

Aanmelden via: www.vierlingsbeek-groeningen.nl

Dé dorpsquiz
van Vierlingsbeek
en Groeningen

2018!

Meld je
nu aan!
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5-Daagse KBO reis naar Noord 
Duitsland.

In juni gingen 44 KBO-leden mee op reis. Nadat de 
reizigers in Overloon opgehaald waren werd de bus 
verder gevuld met de reizigers uit Vierlingsbeek, 
Groeningen en Vortum-Mullem. Na een voorspoe-
dige reis kwamen we in de namiddag aan in Bergen 
Belsen, in de oorlogsjaren opgezet als krijgsgevan-
genenkamp en later gebruikt als concentratiekamp 
waar 70.000 mensen omkwamen. Wij kregen hier 
een zeer indrukwekkende rondleiding en bezochten 
de gedenksteen van Margo en Anne Frank die hier 
is geplaatst. De vele enorme grafheuvels tekenen 
de massagraven af. Vol niet te begrijpen indrukken 
werd de reis hervat. Ons hotel bevond zich in Celle 
waar we mooie dagen hebben gehad.

De tweede dag brachten we een bezoek aan 
Hamburg. Hier maakten we een rondtoer met de 
bus en een gids vertelde ons over de enorme grote 
en mooie gebouwen en stadsdelen van Hamburg. 
Daarna nog een boottocht over de Alster waar we 
een mooi zicht hadden op Hamburg. Wel jammer 
dat het de hele dag wat regende.

De derde dag hadden we een rondleiding in het 

kasteel van Celle en een treinreisje door de Altstadt. 
Een erg mooi plaatsje met prachtige parken. Na de 
middag waren we in Vogelpark Walsrode waar we 
genoten van een geweldige vogelshow en de 
prachtige dieren in dit park. 

De vierde dag gingen we op bezoek in Wolfsburg 
Autostadt. Hier staat een hele grote fabriek van 
VW met een prachtig ontmoetingspark waar we in 
de enorme ontvangsthal welkom werden geheten. 
We maakten met een gids een wandeling door dit 
park en een gedeelte van het museum. In de vrije 
tijd werd dit museum nogmaals aangedaan zodat 
we de geschiedenis van auto´s en motoren konden 
waarnemen. Over het park verdeeld waren nog di-
verse hallen waar men de nieuwste snufjes kon 
bewonderen. Later op de dag maakten we met 
een treintje een rondrit door de enorme fabriek 
waar vele robots de nieuwe auto’s in elkaar zetten. 
Daarna was er nog een boottocht over het water 
van dit enorme terrein zodat we alles nog eens op 
afstand konden bekijken.

De vijfde dag namen we, na een heerlijk ontbijt, af-
scheid van het hotel. We brachten een bezoek aan 
de stad Hamelen, wel bekend van “de rattenvan-
ger van Hamelen”.
Deze plaats staat nog steeds in het teken van dit 
verhaal. Nadat we bij de toeristenservice een film-
pje hadden gezien, maakten we een stadswande-
ling door de oude kern van de stad. Van hieruit 
ging het huiswaarts met als afsluiting nog een 
heerlijk diner.

Maria Rouwens.   

Vierlingsbeek/Groeningen

Kermismatinee 14 augustus
Daags na de kermis organiseert de KBO weer een 
gezellig matinee in gemeenschapshuis Joffershof. 
Zie de uitnodiging in deze Globaal.

Tijdens de zomervakantie liggen diverse activi-
teiten van de KBO stil. De deelnemers van elke 
activiteit zijn hiervan op de hoogte en weten 
wanneer de activiteiten weer aanvangen.

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

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 20 juli en 17 augustus. 
Aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten
Biljarten in het Joffershof:         
 maandag- en donderdagmorgen 
 dinsdag- en vrijdagmiddag    
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Yoga in het Joffershof    
 maandag: van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag: van 18.45 - 19.45 uur                                                  
Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal  
 dinsdag: van 10.00 - 11.30 uur                                                      
 Info 631839
Jeu de Boules Joffershof       
 dinsdag: van 13.30 - 15.30 uur   
 woensdag: van  9.30 - 11.30 uur
 donderdag: van  9.30 - 11.30 uur
 Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen  
 woensdag van 13.00 - 14.00 uur
 en        van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur                                          
 Info 06 43201502
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof   
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur 
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in 
het Joffershof
 donderdag: van 10.45 - 11.45 uur   
 Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het 
Joffershof 
 vrijdag: van   9.15 - 10.15 uur         
 en van 10.30 - 11.30 uur                                                        
 Info 631839
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

Oefenen voor Dorpsquiz  ‘k Wèt ’t                              
(15-9-2018)
We hebben de klinkers van een spreekwoord 
weggelaten.
Welke spreekwoord bedoelen we?
Vrzchtghdsdmdrvndprslnkst
 

Weet je het antwoord?
Zie verderop in deze Globaal.

Krijg het heen en weer

In het Land van Cuijk groeit een nieuw elan. Sinds 
ons eigen RBT (regionaal bureau Toerisme) het 
promoten van de streek heeft overgenomen van de 
VVV, is er een nieuwe wind gaan waaien en wel uit 
de goede hoek. Er wordt van alles georganiseerd 
en op 23 juni jl stond “De nacht van een goei leven” 
op het programma.  En wat voor een programma. 
Op ongeveer 15 bijzondere plaatsen in het Land 

van Cuijk kon je in de kortste nacht van dit jaar 
evenementen beleven die allemaal wel iets met 
“eten” te maken hadden. Mijn vrouw en ik pikten 
er het diner uit op het pontveer tussen 
Vierlingsbeek en Bergen. En dat was geen verkeer-
de keuze! We hadden ons samen met ongeveer 
40 nieuwsgierige en hongerige gasten zo rond half 
negen verzameld op de veerstoep aan de 
Vierlingsbeekse oever van de Maas. Daar werden 
we verwelkomd door het bedienend personeel van 
restaurant De Vier Linden uit Vierlingsbeek met 
een glas bubbels en maar liefst 4 amuses vooraf.
 Alle tijd om kennis te maken met andere gasten 
en je al vast een voorstelling te maken hoe het zou 
zijn: dineren op de pont.  Ik dacht aan een restau-
ranttafeltje in Parijs met langsrazend verkeer en 
een pizza uitlaatgas. Maar niets van dat alles.
De pont was multifunctioneel ingericht. Aan stuur-
boord stonden langs de reling ongeveer 20 prach-
tig gedekte tafeltjes en aan bakboord was ruimte 
voor het normale pontverkeer. Om een uur of ne-
gen betraden de gasten het veer en kregen hun ta-
feltje aangewezen. Wij hadden inmiddels kennis 
gemaakt met een leuk duo en het eerste wat we 
deden was onze tafeltjes aan elkaar schuiven. Het 
stel had kaartjes gekocht om de verjaardag van 
één van beiden te vieren en wij deden onze trouw-
dag nog eens dunnetjes over. Heel romantisch al-
lemaal bij een ondergaande zon en een spiegel-
gladde Maas. De rivier werd intussen nog druk 
bevaren door gigantische duwbakken en andere 
vrachtschepen, waarvan de schippers zich niet be-
wust waren van het bijzondere gebeuren dat zich 
voor hun ogen afspeelde. Intussen voer de pont-
baas zijn ontelbare tochtjes heen en weer en zijn 
reizigers keken hun ogen uit naar het gebeuren in 
het openlucht restaurant. Het weer was wat frisjes 
maar daar leden de gerechten niet onder. De wijn-
keuze was aangepast aan de locatie want er werd 
een wijn geschonken met de toepasselijke naam: 
Le Petit Pont ... 
Langzaam viel de schemering. De pont was fel 
verlicht en voer voortdurend heen en weer tussen 
Brabant en Limburg. De maan ging inmiddels 
schuil achter wolken en zo nu en dan viel er een 
spatje regen. Toen er even geen reizigers werden 
vervoerd, stopte het vaartuig midden op de Maas 
en dobberde op de provinciegrens. De lichten gin-
gen uit en idyllisch genoten we van de donkere 
nacht. Intussen volgden de gerechten elkaar op en
de ene schotel was nog lekkerder dan de andere. 
Echt een ongelofelijke prestatie van het personeel 
van De Vier Linden. Zoveel mooie gerechten voor 
een zeer schappelijk bedrag. Het dessert bestond 
uit een groot bord met nog eens 5 toetjes erop en 
een glas ijs erbij, verlicht door een sterren spuwen-
de kaars van koud vuurwerk. In een sfeervolle op-
tocht werden de verlichte schalen in het donker 
door het personeel de pont op gedragen. Een ap-
plaus waard. Toen we na een lekkere, hete kop 
koffie omstreeks half één de drank afrekenden en 
het veer verlieten, bedankten we het personeel 
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nogmaals voor de sublieme prestatie die ze had-
den geleverd. 
We vroegen of we al vast konden reserveren voor 
het pontdiner van volgend jaar, maar dat kon niet 
omdat dit evenement een eenmalige gebeurtenis 
zou zijn geweest ... 
Nou daar willen we dan nog wel eens over praten! 
Als we weer eens gebruik maken van een pont 
zullen we altijd terugdenken aan deze prachtige 
nacht. Organisatoren bedankt!

Han Morsink, Groeningen, juni 2018

In de maanden juli en augustus bidden wij in de 
Mariakapel onder de toren het 

ROZENKRANSGEBED

Op  dinsdag 24 juli en woensdag 15 augustus, 
de feestdag van Maria ten Hemelopneming 

 ‘s Avonds om 19.00 uur  
 U bent van harte welkom .

Liturgiegroep Vierlingsbeek - Maashees

Reumafonds heet nu ReumaNederland

Het Reumafonds heet vanaf 1 juli 2018 Reuma-
Nederland. Het Reumafonds is na 91 jaar uitge-
groeid tot meer dan een organisatie die baan-
brekend wetenschappelijk reumaonderzoek 
in binnen- en buitenland financiert. De nieuwe 
naam ReumaNederland past bij de koers die 
een aantal jaren geleden is ingezet om naast 
gezondheidsfonds ook de patiëntenorganisatie 
voor ruim 2 miljoen mensen met reuma in Ne-
derland te zijn. 

Samen zorgen voor beweging 
ReumaNederland ontvangt geen subsidie. 
Daarom zijn donateurs en vrijwilligers zo belangrijk. 
ReumaNederland verbindt partijen die nodig zijn 
om een betere kwaliteit van leven voor mensen 
met reuma te bereiken. Samen met mensen met 
reuma, artsen en onderzoekers, politiek en be-
drijfsleven zorgt ReumaNederland voor de nood-
zakelijke beweging in onderzoek, in reumazorg en 
in de kennis over reuma. 

Kijk voor meer informatie over de activiteiten 
van ReumaNederland op de nieuwe website 
www.reumanederland.nl  

Roze lintje voor 
borstkankerzorg 
Maasziekenhuis

Borstkankervereniging Nederland heeft opnieuw 
het roze lintje toegekend aan Maasziekenhuis 
Pantein.
“We zijn blij met het positieve oordeel van de 
Borstkankervereniging. Het bevestigt de hoge 
kwaliteit van zorg bij de behandeling van borst-
kanker. En nog belangrijker, het geeft vertrouwen 
aan patiënten dat zij bij ons in zeer goede handen 
zijn.” Dat laten artsen en verpleegkundigen geza-
menlijk weten in een reactie op de positieve be-
oordeling.

Contact en afstemming patiënt
Jaarlijks komen in het Maasziekenhuis vele patiën-
ten voor de behandeling van borstkanker. Zij wor-
den opgevangen door een team van professionals 
van het Maasziekenhuis en het Radboudumc. Het 
gaat daarbij om radiologen, chirurgen, pathologen, 
medisch oncologen, gespecialiseerde verpleeg-
kundigen en soms ook een klinisch geneticus, ra-
diotherapeuten en plastisch chirurgen. Zij werken 
nauw samen om zo de beste behandeling te bie-
den. Intensief contact en afstemming met de pati-
ent is daarbij zeer belangrijk.

Samenwerking Radboudumc
Borstkankerzorg is een van de specialismen waar-
bij sinds enkele jaren een zeer vergaande vorm 
van samenwerking bestaat tussen het Maaszie-
kenhuis en het Radboudumc Centrum voor On-
cologie. Deze aanpak is bijzonder in Nederland en 
maakt het mogelijk om patiënten dichtbij huis de 
beste kwaliteit van zorg te bieden. Maaszieken-
huis Pantein en Radboudumc werken op veel an-
dere terreinen ook samen aan de behandeling van 
kanker. 

Countrydans voor 
beginners 50+.

Stichting welzijn ouderen gemeente Boxmeer 
(SWOGB) organiseert in september een beginners-
cursus country-line dance. De laatste jaren is ook 
in Boxmeer en omgeving het countrydansen voor 
senioren populair geworden. Omdat het voor de 
beginnende danser moeilijk is om in bestaande 
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VONDEL
      

Afsluiting van het 
seizoen 2 juli 2018
Diamanten feestje 
Een hartelijk welkom voor dirigent, alle leden en 
hun partners. Een speciaal woord van welkom op 
deze afsluitingsavond voor Riet Aarts. 

Onze jubilaris Riet viert haar diamanten lidmaat-
schap in het bijzijn van haar man Leo, kinderen en 

kleinkinderen. Hoe bijzonder is dit!   Als meisje van 
14 jaar meldde zij zich bij Zangvereniging Vondel.  
Inmiddels zijn we 60 jaar verder en nog steeds 
zingt zij de 1e sopraanpartij. Wat een talent!
Het koor eerde haar door speciaal, een voor haar 
geschreven jubileumlied, te zingen. Dit werd              
4-stemmig  gezongen. Het was mooi uitgevoerd 
en ook nog op een van haar favoriete zangnum-
mers.  Ook Ria de Hoog wist enkele bijzondere 
“nootjes” te kraken. Het was gezellig als vanouds.
Uiteraard werd onze dirigent Eric nog kort toege-
sproken met hierin bewondering voor zijn vakman-
schap. Ook voor de prettige samenwerking gedu-
rende het afgelopen jaar en dàt was een bloemetje 
waard. De rest van de avond hebben we gezellig 
doorgebracht. 

Voor Vondel is de vakantie begonnen en op maan-
dagavond 20 augustus a.s. om 20.00 uur begin-
nen we weer in Concordia met de repetities.  U 
bent van harte welkom. Kom gewoon eens kijken 
en luisteren!

Ons eerstvolgende optreden is op zondag 23 sep-
tember in Melderslo bij Museum De Locht.

Een fijne vakantie wens ik u allen, namens Zang-
vereniging Vondel, toe.
J. Frederix

Beste oud-speler van F.B.M.’68,

Als één van de weinig overgebleven cafévoetbal-
teams - die in de jaren ’60 als paddenstoelen uit de 
grond schoten - viert Friet Boys Maashees dit jaar 
haar 50-jarig bestaan. Dit jubileum wordt groots 
gevierd met een feestweekend op vrijdag 24 en 
zaterdag 25 augustus 2018 in onze eigen ‘Vetbak’, 
gelegen aan de Vennenweg in Maashees.

Uit ons archief is gebleken dat er honderden voet-
ballers de eer hebben gehad om de clubkleuren 
van F.B.M.’68 te verdedigen. De meeste oud-spe-
lers zijn inmiddels uitgenodigd via een persoonlijke 
brief. Echter is het ons helaas niet gelukt om alle 
adressen te achterhalen. Kortom: bent u oud-spe-
ler van F.B.M.’68 en heeft u nog geen persoonlijke 
uitnodiging gehad, dan nodigen wij u én uw part-
ner van harte uit voor onze reünie, die plaatsvindt 
op vrijdag 24 augustus vanaf 19.30 uur. Tevens be-
staat er de gelegenheid om de jubilerende vereni-
ging te feliciteren.  

Uitnodiging:  Reünie oud-spelers F.B.M.’68
Datum: Vrijdag 24 augustus 2018
Locatie:  Vennenweg 2, 5823 AV Maashees
Tijd:  19.30 uur
Entree: Gratis, inclusief 1 consumptie  

Wij stellen het zeer op prijs als u aanwezig kunt 
zijn op onze reünie. Ook al heeft u slechts één of 

groepen in te stromen wordt er gestart met een 
beginnerscursus van 5 lessen.

Het countrydansen is een uitdagende manier om 
in beweging te zijn. Maak nu kennis met deze ge-
zellige manier van bewegen. Door deel te nemen 
aan deze activiteit ontmoet u ook nieuwe mensen 
en worden nieuwe contacten gelegd.
Het tempo en de manier van lesgeven, door een 
gediplomeerde dansdocente, worden afgestemd 
op de groep.

De cursus vindt plaats in het Gemeenschapshuis 
te Overloon op dinsdagmiddag van 15.00-16.00 
uur. De kosten zijn eenmalig  € 5,-
De eerste les is op dinsdag 11 september 2018

Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot 
8 september bij de contact persoon van de 
SWOGB: Maria Hendriks 0478-641963
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Contiweb Maasheggenloop 2018

Hardlopen door een uniek stuk natuur- en cultuur-
gebied. Op zondag 16 september 2018 vindt de 
17e editie van de Contiweb Maasheggenloop 
plaats. Met een vernieuwde opzet is er dit jaar 
weer ruimte voor een Halve Marathon! Natuurlijk 
ontbreken de 5 en 10 kilometer afstanden niet. 
Voor de jongste hardlopers (tot 5 jaar) is er een 
bambinoloop (250 meter) en voor de junioren (tot 
15 jaar) is er een jeugdloop (1000 meter).

De belangrijkste punten op een rij:
   Start- en finish in Groeningen 
 (Gemeente Boxmeer)

enkele keren meegespeeld: eens een F.B.M.’er, al-
tijd een F.B.M.’er! Mocht u in de gelegenheid zijn 
om kenbaar te maken dat u komt, dan kan dit via 
reunie@fbm68.nl.

Houd de Facebookpagina en website 
(www.fbm68.nl) in de gaten om op de hoogte te 
blijven van alle informatie omtrent het jubileum-
weekend.

Wij hopen u op vrijdag 24 augustus te mogen ver-
welkomen op onze feestlocatie!

Oproep: (oude) foto’s van 
F.B.M.’68 gezocht!

In verband met het 50-jarig bestaan van Friet Boys 
Maashees zijn wij op zoek naar (oude) foto’s die de 
geschiedenis van F.B.M.’68 verbeelden.

Wij willen kopieën van deze foto’s tentoonstellen 
tijdens ons jubileumweekend op vrijdag 24 en za-
terdag 25 augustus 2018. 

Wij stellen het op prijs als u de foto’s tijdelijk be-
schikbaar wil stellen. Er zal een fotokopie van het 
origineel worden gemaakt en u ontvangt de foto’s 
vrijwel direct weer terug. Zodoende kunt u altijd 
blijven genieten van F.B.M.’68.

Neem a.u.b. even contact op met Tom Lenders, 
Loek Vullings of reunie@fbm68.nl, dan komen wij 
de foto’s graag bij u thuis ophalen en retourneren. 

Met vriendelijke groet,
Bestuur F.B.M.’68

   Alle afstanden lopen direct in het prachtige 
Maasheggengebied

   Halve Marathon (21.1 km) weer terug van 
 weggeweest!
   Past goed in de voorbereidingen van een 
 najaarsmarathon

De starttijden op de verschillende afstanden zijn 
als volgt: Bambinoloop (10:10 uur), Jeugloop 
(10:25 uur), 5 kilometer (11:00 uur), 10 kilometer 
(10:45 uur) en de halve marathon (10:00 uur). Voor-
inschrijving is mogelijk tot en met 15 september 
2018 en is voor iedere afstand goedkoper dan na-
inschrijving. Na-inschrijven is mogelijk tot een half 
uur vóór de start van de wedstrijd. Voor alle jeugd 
deelnemers is er een leuke herinnering en voor de 
podiumplaatsen een mooie beker.

De Maasheggenloop start nabij Café De Zand-
poort aan de Groeningsestraat 40 in Groeningen. 
Hier is ook het inschrijfbureau gevestigd.

Voor meer informatie bezoek: 
www.avsportingboxmeer.nl of 
www.facebook.com/avsportingboxmeer. 
Of neem contact op met Guido Verdijck, 
telefoon: 06 – 203 66 806, e-mail: 
wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl.
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Te koop Tuindeur en Bloembak

De informatie van deze 
tuindeur en bloembak is 
op te bevragen bij:

Harrie de Hoog,
Tel: 0630772858

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                   

 
 

 

GEZOCHT: 
VRIJSTAANDE WONING IN 

VIERLINGSBEEK

Voorkeur 4 slaapkamers. 
Huizenruil met onze 

vrijstaande semi-bungalow 
bespreekbaar. 

Tel. 06 - 83 56 29 69

Oefenen voor Dorpsquiz  ‘k Wèt ’t                          
(15-9-2018)
Antwoord:
Het antwoord moet natuurlijk zijn:
‘Voorzichtigheid is de moeder 
van de porseleinkast.’

Heb je je team nog niet 
aangemeld voor ‘k Wèt’t? 
Meld je dan snel aan via
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/
a-52194751/welkom/dorpsquiz-k-wet-t/

Complete vrouwentop 
aan de start in 
Boxmeer

De organisatie van de Daags na de Tour is erin 
geslaagd om maandag 30 juli de beste vijf Ne-
derlandse wielrensters van dit moment aan de 
start te krijgen. Anna van Breggen, Ellen van 
Dijk, Chantal Blaak, Annemiek van Vleuten en 
Marianne Vos hebben hun handtekening gezet.

Het wordt dit jaar geen normaal criterium voor de 
vrouwen maar een dernykoers. “We kunnen in 
Boxmeer geen vrouwencriterium organiseren als 
op dezelfde dag ook in Duizel een wielerronde is”, 
legt Daags na de Tour-bestuurder Jan van den 
Heuvel uit. “Eens in de zoveel jaar komt het voor 
dat de ronden van Duizel en Boxmeer op dezelfde 
datum vallen. Omdat Duizel de oudste rechten 
heeft voor een vrouwenronde, moet Boxmeer het 
op die dag anders doen. We willen wel de beste 
wielrensters van Nederland, en dus ook van de 
wereld, naar hier halen. Ze domineren het mondiale 
wielrennen op vrijwel alle fronten.”
In totaal kruipen twaalf rensters achter de motoren. 
Met andere Nederlandse topwielrensters lopen de 
onderhandelingen nog. Ook Puck Moonen heeft 
haar komst naar Boxmeer al toegezegd.  
Olympisch kampioen Van Breggen heeft dit jaar 
haar zinnen gezet op het weg-WK in het Oosten-
rijkse Innsbruck. Vorig jaar won de Zwolse de Giro 
Rosa voor de tweede keer. Samen met Giro-win-
naar Tom Dumoulin maakte ze vorig jaar tijdens 
Daags na de Tour een ereronde door Boxmeer. In 
2017 leverde Van Breggen een unieke prestatie 
door de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-
Luik, Amstel Gold Race en Waalse Pijl in één jaar 
te winnen.
Over veelvuldig wereldkampioen Marianne Vos 
hoeven weinig woorden vuil te worden gemaakt. 
Ze behoort nog steeds tot de wereldtop. Chantal 
Blaak werd vorig jaar wereldkampioen op de weg 
in het Noorse Bergen en onlangs prolongeerde ze 
de Nederlandse titel in Hoogerheide. Tevens won 

ze in 2017 de Boxmeerse ronde.  
Ellen van Dijk boekte vooral een stroom aan suc-
cessen als tijdrijder. Ze was al eens wereldkampi-
oen op die discipline en grossierde in Nederlandse 
titels. Op de weg schreef ze in 2014 de Ronde van 
Vlaanderen op haar naam. 
Van Vleuten wil dit jaar in navolging van Van 
Breggen de Giro Rosa winnen. In 2016 won de 
Wageningse, die in 2016 tijdens de Olympische 
wegrit in Rio een dramatische val maakte, 
(de beelden ervan gingen meermaals de hele 
wereld over), de Boxmeerse ronde.
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

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

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

GRADJE TWEEWIELERS

Voor al u fiets reparaties
ook nieuwe

en
gebruikte fietsen

OPENINGSTIJDEN:
Do 9.00 tot 18.00 uur
Vr 9.00 tot 20.00 uur 
Za 9.00 tot 17.00 uur

De Bunder 7 
5821 GC Vierlingsbeek

Telnr.: 06-17769196
E-mail: gradjewelbers@kpnmail.nl

Wij zoeken 
Allround Cafetaria Medewerkers 
voor overdag en in de avonduren

Flexibele werktijden - Enthousiast
Klantvriendelijkheid - Representatief

Leeftijd vanaf 16 jaar - Zelfstandig
Ervaring is een pré - Leergierig

Wij bieden een goed salaris, uren altijd in overleg 
en een unieke locatie om te werken. Herken jij jezelf in deze 
omschrijving en ben jij opzoek naar een nieuwe uitdaging? 

Stuur een mailtje naar info@restarialoon.nl of 
vul via restarialoon.nl het online sollicitatieformulier in. 

Wij zoeken 

Ben jij opzoek naar een 

uitdagende baan in de horeca?
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De autobranche verandert constant  zo ook op het gebied van het airco systeem. 
De vanaf in 2014 op de markt gekomen en vanaf 2017 verplichte koudemiddel voor 

de airco moet worden (bij)gevuld met special apparatuur. 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwe apparatuur hebben wij in huis, zodat wij u optimaal kunnen bedienen. 

Bel vrijblijvend voor meer informatie of maak een afspraak.  0475-631901 

19

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

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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Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

Leeijen
       Metsel en
   Tegelwerk
           Voor elke klus
         Tel: 0478-631807          Mob.: 06-38092677

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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 
Zondag en Dinsdag gesloten
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Fons Peltenburg

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Fijne 
Vakantie!

- Team 

Colors@Home Siebert

  UW

 SPECIALIST SINDS
 19

88
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W

 SPECIALIST SINDS 1988 30 jaAR

WIJ ZIJN VAN 
6 T/M 12 

AUGUSTUS 
2018 

GESLOTEN

 
Gezocht: Chauffeur (oproep) 
Wij zijn op zoek naar een flexibele chauffeur op 
oproepbasis (±8uur per week). Je moet minimaal in 
het bezit zijn van een B-rijbewijs. Rijbewijs C, BE en 
ervaring met een heftruck is een pré.  
Geïnteresseerd? Bel of mail naar info@lom-bv.nl. 
 

Akkervoortweg 7, Vortum-Mullem      0485-52 33 32 

 

 

Heerlijke- vers gekoelde blauwe bessen
Blauwbessenautomaat Overloon

24 uur per dag open / Tel.: 06 55372696
Jos Beckers  Vierlingsbeekseweg 54

Computers en laptops
REPARATIE, UPGRADE, ONDERHOUD

ELKE ZATERDAG 10.00-17.00 UUR
Door de week in de avonduren op afspraak

Spoorstraat 34  -  Vierlingsbeek
0478 - 631632
06 - 22596495



19

Warme Bakker Degen
Reclame  28 mei t/m 28 juli
 	Kersenyoghurtvlaai € 10,45

 	Maisbrood € 2,40

 	Croissant € 0,65

Reclame  30 juli t/m 4 augustus
 	Abrikozenvlaai € 7,40

 	Tarwebrood € 1,95

 	4 Zomerbolletjes + 1 gratis

Reclame  6 t/m 11 augustus
 	Abrikozenvlaai € 7,40

 	Tarwebrood € 1,95

 	4 Zomerbolletjes + 1 gratis

Reclame  30 juli t/m 4 augustus
 	Kruimelvlaai € 7,40

 	Suikerbrood klein € 1,90

 	 Zachte broodjes + 2 gratis

Maandag 20 augustus zijn wij i.v.m. 
de Overloonse kermis gesloten

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?   

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478 -632232  
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                     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

 

 

HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
 

 

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/    

  
  

   
   
 

  
  

  

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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


