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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

28 mei 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

34e jaargang no 10 22 mei 2019

Koningsdag 2019  

Op zaterdag 27 april was het Koningsdag. En dat 
werd natuurlijk ook gevierd in Vierlingsbeek en 
Groeningen. Helaas konden vanwege het wissel-
vallige weer niet alle activiteiten buiten gehouden 
worden maar gelukkig stond de gymzaal van de 
basisschool ter beschikking.  
De kinderen konden verschillende activiteiten doen 
en ze konden dit jaar voor het eerst deelnemen 
aan kinderyoga dat goed bezocht werd.  
Mees van de Hazenkamp kreeg na de fietstocht 
een prijs vanwege zijn mooi versierde step en Lisa 
van Rens had haar fiets het mooist versierd. Zij 
wonnen allebei een smulbox, geschonken door 
Cafetaria ‘t Zwaantje.  
Ook waren er prijzen te verdienen met penalty 
schieten. Winnaars waren: Michelle Derkx, Levi 
Peters en Jesse Rombouts. Ook zij wonnen een 
smulbox. 
Een duimpje voor alle vrijwilligers die hebben 
meegeholpen! En grote dank aan de sponsors en 
Basisschool Laurentiushof.
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Van de Redactie: 

  De ijsheiligen zijn voorbij.... kunnen we 
volop aan de slag in tuin, op het terras 
of balkon..... Wat we ook poten/zaaien/
planten... water blijven geven is essentieel.
Zelf water opvangen in een regenton of pot/
emmer.. alle beetjes helpen.. 

  De eindexamenkandidaten zijn er mee 
klaar... Wij hopen weer veel vlaggen in ons 
dorp te zien,  dat gunnen we elke student!

  Hebt U de documentaire:”Buddy” op 
maandag 13 mei jl. toevallig ook gezien? 
Dáár verzamelen we met z’n allen nu de 
plastic doppen voor. Want een geweldige 
hulp(-hond) bestaat er voor hele diverse 
doelgroepen!

  ZA 15 JUNI OP DE TÔFFEL 2019.  
 We kunnen er niet om heen kijken als we 

richting snelweg/Overloon rijden! Kei Kei 
Kei Moi!

  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
6 juni Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
9 juni Concordia Outdoorsoccer Tournament
13 juni KBO: Fietsdag
15 juni Koningskerkje: Op De Tôffel 2019
15 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
17 juni Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Café De Zandpoort
20 juni Zonnebloem: 45 jaar bestaan    
 Zonnebloem
21 juni VOVG: Jaarlijkse fietstocht
22 juni Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
25 juni KBO: Busdagtocht: boottocht Rijn
28 t/m 
30 juni In heel land van Cuijk:  Weekend van een  
 goei Leven
29 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
29 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 juni Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek:   
 Muziek op de Maas
1 juli Zangvereniging Vondel:    
 Seizoensafsluiting
27 juli Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
27 juli Deze maand geen ophaalronde 
  oud ijzer! In augustus kunt u 
  Valentinus weer bellen.
13 aug KBO: Kermismatinee
19 aug Zangvereniging Vondel: Start nieuwe   
 seizoen
22 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
31 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
31 aug 
t/m 2 sept Groeningse kermis 2019
3 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
8 sept GroeVie: Bèkse Bruggeloop: 
  Family Obstacle Run Vierlingsbeek
8 t/m 
11 sept KBO: Meerdaagse reis
9 sept Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Café De Zandpoort
11 sept VOVG: Najaarsontmoeting
12 sept KBO: Fietsmiddag
12 sept Zonnebloem: Gemeente middag
14 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t 
  Vierlingsbeek-Groeningen
15 sept Streekmarkt Groeningen 2019
 info bij: Han Morsink, 
 han.morsink55@gmail.com
26 sept VOVG: Rondleiding Schouwburg Venray
27 sept GroeVie: Finale avond en uitslag 

AGENDA
2019

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag 
t/m zondag Happen en Stappen in 
Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.
23 mei Koningskerkje: Verkiezingen Europees   
 Parlement
23 mei Inwonersbijeenkomst Concordia   
 aanvang 19:30 uur
23 t/m 
26 mei PLUS Wandel4daagse i.s.m. JOC   
 Vierlingsbeek/Groeningen
25 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
25 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 mei Groenings koor: “Culinaire klanken gaat  
 lokaal”
4 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
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 ‘k Wèt’t; Interactieve dorpsquiz   
 Vierlingsbeek
28 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
3 okt Groenings koor: Bloemenactie
5 okt KBO: Dag van de Ouderen
7 okt VOVG: Lezing Alzheimer
9 okt Ladies Event in Zalencentrum Concordia
14 okt Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Café De Zandpoort
17 okt KBO: Spellenmiddag
22 okt VOVG: Verassingsavond voor en door   
 leden
24 okt KBO: Bevrijding Vierlingsbeek/   
 Groeningen
26 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
9 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
10 nov Zangvereniging Vondel: Vondel neemt   
 deel aan “Concert Zonder Grenzen” in   
 Bergen lb
11 nov Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Café De Zandpoort
14 nov KBO: Herfstwandeling
18 nov VOVG: Sinterklaasviering
28 nov KBO: Sinterklaasmiddag
30 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
3 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
?? dec KBO: Bezoek Chocoladefabriek  Lindt/  
 Kerstmarkt Aken
9 dec Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Café De Zandpoort
11 dec VOVG: Knutselen voor Kerstmis
15 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
 het koningskerkje
17 dec KBO: Kerstviering
19 dec VOVG: Kerstviering
28 dec Deze maand geen ophaalronde oud   
 ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
 bellen.

2020

31 mrt 
en 2 apr Collecte Samen Sterk voor goede 
             Doelen
12 sept Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek: Een  
 dag vol muziek met een gouden tintje in  
 het kader van het 50-jarig jubileum!

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

Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door de 
enorme steun die wij hebben gekregen na het 
overlijden van
 

Marij Martens - Jansen
 
De overweldigende belangstelling, de lieve 
reacties, kaarten en bloemen hebben ons 
goed gedaan om deze moeilijke periode door 
te komen.
Bedankt eenieder die op welke wijze dan ook 
met ons heeft meegeleefd. 
 
Familie Martens

Terugblik op DODENHERDEN-
KING 4 mei j.l.

Voor het eerst in het bestaan van de huidige 
werkgroep 4-mei van de Dorpsraad is de 
Dodenherdenking i.v.m. het koude, gure weer uit 
moeten wijken ‘naar binnen’ in de Laurentiuskerk.

Deze keuze heeft gelukkig goed uitgepakt en is 
door veel aanwezigen en ook door de koren en 
harmonie op prijs gesteld. De viering zelf was 
mooi, natuurlijk door de toepasselijke zang en 
muziek. Maar ook het aansteken van kaarsjes door 
Nienke en Pleun, leerlingen van de basisschool, 
bij het voorlezen van de namen van de gevallenen 
was héél bijzonder en respectvol. Wethouder Peter 
Stevens hield een toespraak waarin hij het belang 
van vrijheid, het leven in vrijheid en het doorgeven 
ervan, benadrukte. Het gedicht van Nienke en 
Pleun, voortvloeiend uit een project van groep 7 
van de basisschool i.s.m. de werkgroep 4 mei, 
was ook heel mooi.

Hierna werd de viering voortgezet buiten bij het 
Oorlogsmonument. Er lagen al enkele mooie 
persoonlijke bloemstukken, de wethouder legde 
een krans namens de inwoners en Nienke en 
Pleun legden ook een hele mooie, door groep 
7 gemaakte, krans. Het Bevrijdingsvuur werd 
ontstoken, het Gilde bracht een eervolle vendel- 
en sabelgroet, gevolgd door het trompetsignaal 



4

“Last Post” voor alle gevallenen en slachtof-
fers van oorlogsgeweld. Tot slot natuurlijk de “2 
minuten stilte” en “het Wilhelmus”, gespeeld door 
de harmonie en gezongen door de koren en de 
vele aanwezigen. Kortom, het was (weer) een 
bijzonder mooie, indrukwekkende en waardige 
Dodenherdenking!

Na afloop hebben nog velen in het Koningkerkje 
onder het genot van een kopje koffie en vlaai, 
pianospel en zelfs operazang, gezellig nagepraat. 

Wie hebben meegewerkt aan deze 
Dodenherdenking en willen wij daarvoor hartelijk 
danken:

-  groep 7 van basisschool Laurentiushof,
-  harmonie De Herleving
-  de koren “Groenings Koor” en “Zangvereniging  

Vondel”
-  het St. Antonius en St. Nicolaasgilde
-  dhr. Jan Nillesen, café restaurant hotel zalen  

Concordia
-  dhr. Jos van Rooij, pianist 
-  mevr. Elnara Muermans, operazangeres
-  stichting ’t Koningskerkje
-  gemeente Boxmeer
-  parochie Maria Moeder van de Kerk 

Op de dorpswebsite zijn enkele foto’s van de 
Dodenherdenking 2019 geplaatst.

Werkgroep 4 mei van Dorpsraad Vierlingsbeek: 
Marianne Verstraten-Winius, Vincent Gerrits en 
Wim Verhofstad      

HUISARTSENPRAKTIJK 
MOSCH/ MOSCH-VAN DEN 
BORN IS GESLOTEN OP                                   
DONDERDAG 30 EN 
VRIJDAG 31 MEI.

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

Muntenkassa in Joffershof 
Joffershof gaat met de tijd 
mee!

Vanaf 1 januari 2020 zal er in gemeenschaps-
huis Joffershof alleen nog met munten betaald 
kunnen worden. Er zal een muntenkassa 
geplaatst worden in de ontmoetingsruimte 
waar via pin, contactloos betalen of contant 
munten gekocht kunnen worden. Er is dan 
geen mogelijkheid meer om met contant geld 
consumpties te betalen. Eventuele “oude” 
munten kunnen nog ingeleverd worden tot en 
met 31 december 2019.

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 31 mei en 14 juni. Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof      
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
Yoga in het Joffershof    
 maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag van 18.45 - 19.45 uur  
  Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal  
 dinsdag van 10.00 - 11.30 uur   
 Info 631839.
Jeu de Boules Joffershof    
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur   
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
  Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen  
 woensdag van 13.00 - 14.00 uur
 en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur    
 Info 06 43201502 
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof    
 donderdag van 14.00 - 16.00 uur 
SWOGB Bewegen voor Ouderen zitgym in het 
Joffershof
  donderdag van 10.45 - 11.45 uur  
  Info 631839
SWOGB Bewegen voor Ouderen in het Joffershof 
 vrijdag van 9.15 - 10.15 uur    
 en van 10.30 – 11.30 uur     
 Info 631839
SWOGB Volksdansen in Joffershof  
  maandag van 13.30-15.30 uur    
 Info 631806
 0485-573183

Vierlingsbeek/Groeningen
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Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 1e 
zondag van de maand om 14.00 u. 
 Info 632028

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

GOED BEZOCHTE INFOMIDDAG KBO
KBO organiseerde een informatiemiddag waar 
notariskantoor Vierlingsbeek en Rabobank een 
presentatie gaven. Bij binnenkomst werd iedereen 
een goody-bag aangeboden door notariskan-
toor Vierlingsbeek. Hierin zat informatie over het 
levenstestament en ander zaken die van belang 
zijn, aangevuld met stroopwafels van PLUS. 
Notaris Rief vertelde over het belang van een 
levenstestament. Dit testament bestaat naast een 
reeds opgesteld testament. In een levenstesta-
ment leg je je wensen vast voor het geval je door 
ziekte, een ongeval, dementie of ouderdom niet 
meer in staat bent om je zaken zelf te regelen. 
Je kunt bijvoorbeeld vastleggen wie je financiën 
mag doen, wat je op medisch gebied wenst, hoe 
je uitvaart eruit moet zien en waar je waardepa-
pieren te vinden zijn. De vragen uit de zaal werden 
op een deskundige manier beantwoord. Natuurlijk 
kan men altijd contact opnemen met notariskan-
toor Vierlingsbeek als u hierover informatie wenst.

De vertegenwoordigers van Rabobank vertelden 
wat zij voor senioren kunnen betekenen, nu veel 
banken in de dorpen zijn gesloten. Op diverse 
manieren kan Rabobank hulp bieden, zoals 
een cursus internetbankieren of regelen van 
een volmacht. Ook kan men thuis contant geld 
ontvangen als dat wordt aangevraagd. Senioren 
kunnen altijd een beroep op hulp doen als zij dat 
wensen. Een telefoontje naar de Rabobank is 
voldoende om die hulp aan te vragen. Ook via de 
site www.IkWoonLeefZorg.nl, is veel info te vinden 
over langer zelfstandig wonen, zorg en hulp en 
sociale activiteiten. * QRcode plaatsen
Ook werd over de veiligheid van het gebruik van 
de bankpas gesproken en werd verteld over de 
nieuwe “Geldmaat”, die de huidige geldautomaten 
gaat vervangen.
Een leerzame middag.

KRUISBOOGSCHIETEN KBO 
Tijdens een van de laatste wandeltochten van 
de KBO, met start en eindpunt in de Lemse Kuul 
werd door sommige leden, na het zien van de 

kruisboogbaan en kruisbogen, de vraag gesteld 
of er misschien ook een keer de mogelijkheid zou 
kunnen zijn om kruisboogschieten te gaan orga-
niseren. Een telefoontje naar de organisatie was 
voldoende om groen licht te krijgen en met een 
voorinschrijving waren er 21 personen op de 6e 
mei aanwezig.
Onder zeer deskundige leiding en goede uitleg 
werd in verschillende groepen geschoten. Enkele 
deelnemers waren echte Wilhelm Tell’s met 
verschillende tienen.
Na een sportieve strijd kwam het gilde spontaan 
met twee bekers te voorschijn, een voor de 
winnaar bij de dames en een voor de winnaar bij 
de heren.
Na het tellen van de punten bleek Riet van Heteren 
de sterkste bij de dames en Piet van Daal de 
scherpschutter bij de heren.
Ook aan een poedelprijs was gedacht en hier ging 
Maria Leijssen mee aan de haal.
Kortom, een zeer geslaagde avond. Zeker voor 
herhaling vatbaar.

  
  VONDELNIEUWS

Dodenherdenking
Op zaterdag 4 mei waren we weer te zien en 
te horen. In samenwerking met de Werkgroep 
4 mei-viering, Gilde, Wethouder, kinderen van 
de Basisschool, Vondel, het Groeningskoor 
en Harmonie de Herleving herdachten we de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 
Door kou en dreigende regen is het eerste 
half uur van de plechtigheid binnen in de kerk 
uitgevoerd. 

Bloemenactie
Op donderdag 6 juni a.s. komen de 
Vondelleden bij u langs voor de jaarlijkse 
bloemenactie. 

Het is fijn als we ook dit jaar weer op uw 
geldelijke steun kunnen rekenen :)
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SYMPHONIEKAR VOOR IEDER EVENEMENT 
 

Weet jij het nog? Verenigingen uit Vierlingsbeek & 
Groeningen organiseerden in 2014/2015 Symphonica 
in Sporto. 
Het project werd in december 2013 met negen 
andere projecten genomineerd voor de 
Brabantse Dorpenderby, editie Leefbaarheid in 
Beweging. In juni 2014 won het project de Brabantse 
Dorpenderby. 
 

Wat hield het project in? 
Sport- en Cultuurverenigingen werden gekoppeld 
en organiseerden in 2014/2015 tien beweeg- 
en cultuuractiviteiten. 24 verenigingen uit 
Vierlingsbeek en Groeningen deden mee, met het doel 
om door middel van samenwerking zoveel mogelijk 
inwoners het hele jaar door in beweging te krijgen. In 
totaal kwamen er 5094 mensen in beweging. En met 
veel hulp van alle inwoners wonnen we! 
 

Symphoniekar 
Met het winnende bedrag van de Brabantse 
Dorpenderby werd een Symphonie-kar gemaakt: een 
podiumwagen die door alle verenigingen die 
meededen aan dit project (gratis) gebruikt kan worden. 
De kar wordt gebracht, opgebouwd en weer opgehaald 
bij uw evenement. 
 

 

RESERVEREN VAN DE SYMPHONIEKAR  
Organiseer je met je vereniging een evenement of 

heb je een activiteit op het programma staan? 
Zorg ervoor dat je de Symphoniekar op tijd 

reserveert. 

 
Reserveren kan via het invullen en versturen van de 

gebruikersovereenkomst op www.vierlingsbeek-
groeningen.nl, pagina Verkoop/verhuur. 

 

IS JOUW TEAM AL AANGEMELD VOOR DE DORPSQUIZ 
2019? 
 

Op 14 september strijden weer vele teams tegen en 
met elkaar tijdens de 2e Dorpsquiz ‘k Wet’t.  
De organisatie hiervan is 
alweer in volle gang. Een team 
kan bestaan uit vrienden, 
familie, collega’s, 
sportverenigingen, 
buurtverenigingen, clubs of 
andere (vage) kennissen. Er is 
geen maximaal aantal spelers 
per team. Wij adviseren echter een team van 15 
personen met verschillende leeftijden, interesses en 
talenten. Wanneer het team is aangemeld en de € 25,- 
is betaald, ontvang je een bevestigingsmail.  
 

Op 14 september haalt de teamcaptain klokslag 19.00u 
het quiz-pakket op bij Bibliobeek. Vervolgens gaat het 
team met het eigen quiz-pakket aan de slag en worden 
vragen beantwoord en diverse opdrachten uitgevoerd. 
Het quiz-pakket mèt de antwoorden en bewijsmateriaal 
van de opdrachten moet vóór klokslag 23.30u 
ingeleverd zijn bij Bibliobeek. 
 

Tijdens de finale-avond op vrijdag 27 september bij 
Concordia te Vierlingsbeek volgen nog enkele 
groepsopdrachten waarna de uitslag bekend wordt 
gemaakt.  
 

Info en aanmelden: vierlingsbeek-groeningen.nl / 
evenementen / dorpsquiz-k-wett 
 
BÈÈK RUUMDE OP EN GRUUNINGE OK 

 
 

 

Op 12 mei was er weer een grootse garagesale in 
Vierlingsbeek en Groeningen.  
Dank aan de organisatoren, verkopers én kopers die 
hieraan meegewerkt hebben. We hopen dat er een 
mooie financiële bijdrage overblijft voor de klimwand 
van Basisschool Laurentiushof te Vierlingsbeek. Ook 
dank aan de koks van Bèèk an Tôffel voor de lekkere 
hapjes. VOLGENDE BÈÈK AN TÔFFEL: 22 JUNI 2019. 
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Plat proate 31

Ons dialect kent ’n apart achtervoegsel vur 
sommige verklienwoorde. Namelijk “….ke “of “ …
ske.” Dè klinkt heel moi. Luuster mar ‘s.
’n Dröpke, ’n bèèngske, ’n duukske, ’n rempke, ‘n 
stumpke, ’n kerke, ’n derke, ’n fleske, ’n klöske, 
’n kèèrske., ’n brökske, ’n piepke, ’n kuggelke, ’n 
bluumke, ’n kletske, ’n vulleke, enz. ( ’n dropje, 
’n bankje, ’n doekje, ’n raampje, ’n stompje, ’n 
karretje, ’n meisje, ’n flesje, ’n klosje, ’n kaarsje, ’n 
brokje, ’n pijpje, ’n kogeltje, ’n bloemetje, ’n kliekje, 
’n veulentje, enz. )

Ken je dialect.

D’n ààldiezerkèl gaf méj ’n kniepmes.

En degge bedankt ziet dè wètte wah!

Zun we’s doën wie ’t wiedst kan jutte?

Iemes lei me dor toch ‘ne kwak op de spulplets!

Doede mit betlèèste?

Hej het gaan gèn schoën àn de vuut.

Det gèft ’t toch nie!

Ik koop geliek ’n néj boks.

Héj praot ‘r duk nèève. Héj het ‘m zeker goëd 
hange!

Hedde géj al ’n piepwörske gehad?

Lop toch nie zô te holvere!

Schöpkes rape ien de bus? Dor hai ik echt de 
schurft àn!

Ik hai ’t nie zô betéjt.

Ge mot nie mauwe.

Dè wee’k ok nie van wie die winterklöts zien.

Det zun wel ’n stel blage gedaon hebbe.

Rein Verhoeven

Op Vakantie met de Zonnebloem 

De regio Land van Cuik 
Organiseert een vakantie van 
 

Maandag 28 Oktober tot zaterdag 2 November 
 

Deze keer is de locatie Hotel De Heerenhof in 
Mechelen Limburg 

Deze reis is voor oudere mensen bedoeld, die niet 
meer zelfstandig op vakantie kunnen maar toch 
nog graag een weekje weg willen.

Een prachtige locatie met zeer ruime kamers. 

Op deze reis zijn er genoeg vrijwilligers en 
verpleegkundige aanwezig om u te helpen. De 
verzorging is op basis van vol pension.

Om aan deze reis deel te nemen hoeft u geen 
gast van de Zonnebloem te zijn iedereen kan zich 
aanmelden. 

Vindt u het leuk om op vakantie te gaan en wilt u 
meer weten over de reis en de kosten die daaraan 
verbonden zijn?

Bel dan even dan kom ik graag bij u langs 

Tinie Teunesen tel. 631998 
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Ken je dialect.

Een oudijzer handelaar gaf mij een zakmes.

Nou; je bent bedankt hoor!

Zullen we eens doen wie het verst kan spugen.

NIEUWS VAN CDA 
BOXMEER 

23 mei verkiezingen Europees parlement
STEM BRABANTS STEM TOM BERENDS (lijst 
CDA nr. 3)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het 
CDA afdeling Boxmeer, op 15 april, presenteerde 
Tom Berendsen zich als Brabantse CDA-kandidaat 
voor het Europees Parlement. Voorafgaand werd 
die middag een bezoek gebracht aan de bedrijven 
MSD en VTS. In een bericht laat hij weten “De 
inbreng vanuit jullie afdeling tijdens dit bezoek 
zorgt ervoor dat ik beter weet wat er bij u speelt, 
en dus beter invulling kan geven aan de directe lijn 
van Boxmeer naar Brussel”. 
 
De komende weken is de campagne voor de 
verkiezingen van 23 mei a.s. Het is van groot 
belang om iemand in Brussel te houden die met 
een Brabantse bril kijkt naar de dossiers die daar 
op tafel liggen. Grensoverschrijdende (drugs)crimi-
naliteit, bereikbaarheid, banen, innovatie, leefbaar 
platteland, slimme steden en dorpen, economie, 
agrarische sector, seniorenbeleid; allemaal onder-
werpen die van invloed zijn op onze regio en 
waarbij concrete voorbeelden uit Brabant kunnen 
helpen het beleid de juiste kant op te krijgen. 
Behalve het CDA heeft geen enkele andere grote 
partij een Brabander op een verkiesbare plaats 
staan. En dat terwijl we als provincie op basis van 
het aantal bewoners en onze economische kracht 
er minstens 5 zouden moeten hebben. Helpt u 
mee om in ieder geval die ene CDA-zetel voor 
Brabant te bemachtigen? 
 
Voor meer informatie 
www.cdaboxmeer.nl

Iemand spuugde een flinke fluim op de 
speelplaats.

Speel je mee tikkertje?

Hij heeft helemaal geen schoenen aan zijn voeten.

Dat bestaat toch niet.

Ik koop direct een nieuwe broek.

Hij praat vaak wartaal. Hij is zeker dronken.

Heb jij al een klein worstje gehad? ( Als er vroeger 
een varken werd geslacht en verwerkt tot vlees-
waren , maakte men van de dunne varkensdarm 
speciale kleine worstjes voor kinderen.)

Loop toch niet zo te banjere. ( werd vooral tegen 
kinderen gezegd wanneer ze door het huis 
renden.)

Denneappels rapen in het bos? Daar had ik echt 
een hekel aan. ( in veel huizen werden droge 
denneappels gebruikt om de kachel aan te maken. 
Kinderen moesten die dan verzamelen. )

Ik had het zo niet bedoeld.

Je moet niet zeuren.

Dat weet ik ook niet van wie die stoofperen zijn.

Dat zullen wel een stel rotjongens gedaan hebben.

HALLO VIERLINGSBEEK!
En dan heb je van ons nog de naam tegoed van 
degene die jullie allemaal welkom gaat heten, de 
presentator van dienst zo te zeggen. De host van 
ODT19 is Marlon Kicken. Tonproater en cabaretier 
van professie maar vooral ook gezegend met een 
liefde voor muziek. In zijn jonge jaren mocht de 
goedlachse Brabander graag van een stage diven 
en voelde hij zich thuis in de moshpit. Vandaag 
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kan vanaf 25 euro per jaar. Denk er eens over en 
informeer via bluumke@opdetoffel.nl of www.
opdetoffel.nl/bluumke naar het wat en hoe. Graag. 
Er staat al een mooie vaas voor je klaar!

DERDE LUSTRUM VOOR OP DE TÔF-
FEL IN HET KONINGSKERKJE
Toen in 2005 Songwriters United en Solo tijdens 
Op De Tôffel speelden in het Koningskerkje was 
dat het begin van een mooie rij namen die tot op 
de dag van vandaag doorloopt. Blaudzun, Lucky 
Fonz III, JW Roy, Anneke van Giersbergen, Eefje 
de Visser, Erwin Nijhoff, Bertolf, Clean Pete, André 
Manuel, Stephanie Struijk, The Watchman, Iain 
Matthews, Case Mayfield, Aafke Romeijn, Town 
Of Saints, Dotan. Om er maar eens een paar te 
noemen, ze waren er allemaal. De intieme en 
sfeervolle ambiance van het voormalige godshuis 
is voor de vijftiende keer het magnifieke decor 
voor een aantal mooie ‘kleine’ akoestische 
optredens. Gastheer BJ Baartmans ontvangt en 
introduceert de singer-songwriters Janet Renders 
(winnaar Songwedstrijd 2019, klinkt als Anouk en 
Ilse DeLange met een rauw randje), Balou (winnaar 
Songwedstrijd 2018 met een liefde voor Wilco, 
Car Seat Headrest en Courtney Barnett), Sam & 
Julia (duo dat inmiddels een band is met een liefde 
voor americana, country en folk), The Blackest 
White (Peteter –Pan Speedrock – van Elderen 
gaat akoestisch met zangeres Eva Mara en songs 
zonder opsmuk als keerzijde van hels kabaal), 
Baer Traa (soulvolle americanaman uit Rotterdam 
maar eigenlijk van Venlo), Verbraak | van Bijnen 
(broeierige New Orleans bigband… ehh … duo) 
en Pollux (Venlose grootheid gaat dwars door zij 
oeuvre van ruim 250 liedjes, van Hald Mich Ens 
Vas tot Pleksel). Dat wordt weer smullen. Ga er 
dus maar eens goed voor zitten. Voor het zingen 
de kerk in!

DOWNLOAD DE OFFICIÉLE OP DE 
TÔFFEL-APP!
Ook dit jaar is ie er weer: de enige echte onver-
valste Op De Tôffel-app! Blijf op de hoogte over 
het laatste nieuws rondom Op De Tôffel, lees alles 
over de acts die optreden, kijk videoclips, zie wie 
waar speelt en nog veel meer. Kortom: alle info 
over ODT19 in je broekzak! De app is beschikbaar 
voor zowel Android als iOS. Download ‘m snel in 
je eigen appwinkel!

de dag is hij, niet alleen vanwege zijn kroost, ook 
regelmatig te vinden bij een hiphopshow. Tijdens 
Op De Tôffel kan Marlon gelukkig van alle smaken 
snoepen.

DE HUMOR LIGT OP STRAAT
Voor wie dacht dat het programma van Op De 
Tôffel compleet was hebben wij een teleurstel-
lende mededeling, de trouwe bezoeker van Op De 
Tôffel zat er al op te wachten… Ter verhoging van 
de feestvreugde is er ook dit jaar weer straatthe-
ater. Twee acts komen het Vrijthof onveilig maken: 
Linksom Of Rechtsom (… hoe dan ook, je gaat 
om!) en De Thriller (prikkelt al uw zintuigen). Zoek 
ze op of kom ze tegen. Laat je verrassen, maak 
het mee en geniet ervan!

EEN BLUUMKE OP DE TÔFFEL
Een Bluumke Op De Tôffel is vrolijk, een Bluumke 
Op De Tôffel is gezellig, een Bluumke Op De 
Tôffel voelt als thuis, voelt warm, voelt veilig. Een 
Bluumke is eigenlijk onmisbaar, in goede maar 
vooral ook in slechte tijden. Een Bluumke biedt 
steun. Bluumkes voelen als Vrienden. Mensen 
die Op De Tôffel een warm hart toedragen. Een 
Bluumke ondersteunt Op De Tôffel financieel zodat 
Op De Tôffel daar extra dingen mee kan doen en 
ook een dikkere laag spek op de ribben krijgt. Niet 
te missen voor een gezonde toekomst van Op De 
Tôffel. En Op De Tôffel zal op haar beurt natuur-
lijk haar Bluumkes goed verzorgen met soms een 
extra scheutje water of een handje pokon. Voor 
wat hoort wat. Bluumke Op De Tôffel worden 
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zaal open: 20.30 uur > > entree: 6,66 
| <20 jaar: 4,44 euro > reserveren: 
www.gryphus.nl

vrijdag 24 mei > bieravond > 
DE PRUUVERIJ: FABELS 
In Het Praathuis dat vanavond Gryphus heet, 

Woensdag 29 mei > hard rock café > 
MAIDEN NIGHT 2019 met live: IRON 
LAIDEN
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 2019 
nog immer volle zalen en is onverminderd populair. 
Vanavond staat de jaarlijkse Maiden Night op het 
programma. Een heerlijk avondje voor de lief-
hebbers van de IJzeren Maagd. Een gezellig 
samenzijn vol beeld en geluid, sterke verhalen, 
frikandellen en meer. En om de feestvreugde 
helemaal tot een hoogtepunt te brengen staat live 
op de planken de fantastische Iron Maiden tribu-
teband Iron Laiden, één van de besten in zijn soort 
en een hele bijzondere want met een vrouw als 
vocalist. Een ijzersterke kopie van de real deal. 
Dat wordt dus een avond volop genieten van alles 
rondom Uw helden in Uw eigenste Maiden Dome!

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE

ZATERDAG 15 JUNI > VRIJTHOF 
VIERLINGSBEEK > AANVANG 14.30 UUR > 
ENTREE GRATIS

THIJS BOONTJES | SON MIEUX | NONA | 
SNELLE | LOS PAJA BRAVA | INGE VAN CALKAR 
| KITA MENARI | X RAIDERS | THE TAMBLES | 
SHOCK ELIAS | THE NAKED SWEAT DRIPS | 
LOVE COUPLE | JACKSON’S ÇAGE | POLUUX 
| VERBRAAK|VAN BIJNEN | THE BLACKEST 
WHITE | BAER TRAA | SAM & JULIA | BALOU 
| BJ BAARTMANS | JANET RENDERS | THE 
EMBRASSIBLES | LINKSOM OF RECHTSOM | DE 
THRILLER | MARLON KICKEN

www.opdetoffel.nl
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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                   

 
 

 

 
Ruim aanbod voorjaars en zomer 

bloeiers uit eigen kwekerij. 

 
 

Dit jaar: NIEUW!!! !!! 
Verschillende soorten tomatenplanten slaplantjes en 

kruiden. 
 

Extra service: Gratis beplanten   
(Exclusief: Planten, potgrond en 

kunstmest) 
van uw eigen meegebrachte bloembakken 

en potten. 
 
 

Geopend van Maandag tot en met zaterdag  
Van 09.00 uur tot en met 18.00 uur 

Zondags gesloten 
 
 

Herman en Fien van Bree    Tel:   0485-573478 
Provincialeweg 4b      Mob:06-51617836 
5827 AB Vortum Mullem 

serveert Bor de Wolf de heerlijkste glaasjes prik 
en grenadine. Er wordt verteld over de herkomst, 
geschiedenis en samenstelling van de vijf fabel-
hafte biertjes op het menu, de kennis over fabels 
en fabelachtige dingen wordt getest, de quiz Waar 
Of Niet Waar wordt gespeeld en de klassieker 
Drink Meer Prik Dan Kan Je Niets Gebeuren wordt 
uit volle borst gezongen. En, niet te vergeten, 
er zijn lekkere hapjes tussendoor. Beukennoten 
uiteraard. Dat wordt dus smikkelen en smullen, 
hatsekidee!

Reserveer voor 23 mei een bierkaart à 17,50 euro. 
Ook voor alle mensen zonder bierkaart, die niet 
in fabels geloven, staat de deur van De Pruuverij 
natuurlijk altijd wagenwijd open!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: gratis > aanmelden: www.gryphus.nl

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het is weer voorjaar en dus trekt het Formule 1 
Circus weer de wereld rond. De eerste rondjes zijn 
gereden en piloten als Vettel, Bottas en Leclerc 
doen er alles aan om King Lewis van de 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 grootbeeld-
scherm worden vertoond. Wij gaan er weer eens 
goed voor zitten en zetten ons geld op onze Max. 
En U?
	 	zondag 26 mei: GP MONACO (15.00 uur)
	 	zondag 9 juni: GP CANADA (20.00 uur)
	 	zondag 23 juni: GP FRANKRIJK (15.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

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

www.martensasperges.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

www.hondenpretpark.nl
liane@hondenpretpark.nl

06-24548745      Facebook

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

 

Bent u opzoek naar meubels opmaat.   
Maak dan een afspraak:  info@nlmeubel.nl  
Dan gaan we samen aan de slag in onze 
ontwerpstudio. 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 



13

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

Fons Peltenburg

Actie geldt van 27 mei t/m 8 juni 2019. Vraag naar de voorwaarden.

20% KORTING OP RAAMDECORATIE

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

NU NÓG MEER MEER INSPIRATIE IN 
ONZE NIEUWE LUXAFLEX® INSPIRATION SHOP!

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
Blauwbessenautomaat.

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

24

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
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Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108
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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

Overloon-Mill

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20%
Actie

 loop
t 

t/m juni 2019!
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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

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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Warme Bakker Degen
Reclame 27 mei t/m 1 juni
 	Abrikozenvlaai € 7,65 
 	Volkoren tarwebrood € 2,05 
 	Frikandel-/kroketbroodje € 1,40 
€ 2,05 
Reclame 3 t/m 8 juni
 	Kersenvlaai € 7,65	
	 	Zonnebrood € 2,50 
 	8 Zachte witte bollen + 2 gratis 

Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

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

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

Wielerspeciaalzaak
Uw fiets GRATIS 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
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VERKRIJGBAAR BIJ ABC; 
 
* DIVERSE SOORTEN MUURVERVEN 
* DIRECT OP KLEUR TE MAKEN 
 
Bijvoorbeeld: Brander Superdeck, 
uitstekende dekking, extreem mat. 
  

 

 
      
            
 
 
 
            

                  

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/    

  
  

   
   
 

  
  

  

 
 

  WASCONTRACTEN 
 

 Voor zowel zakelijke als particuliere klanten 
 Uw auto wordt professioneel gewassen en gezogen  
 Binnen nog géén uur van binnen en van buiten  

brandschoon 
 Altijd een schone en nette auto 
 Goed voor het behoud van uw auto 
 Een krasvrij resultaat! 

  
Bel ons vrijblijvend op 0478-631901! 


