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32e jaargang no. 3 15 februari 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

21 februari 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Veerdienst Vierlingsbeek-Bergen

Van 28 februari t/m. 4 maart zal de veerpont 
een onderhoudsbeurt ondergaan op de werf. 
Tevens zal het schip dan gekeurd worden. 
Gedurende deze dagen is de dienst daarom
gestremd. Door weersomstandigheden of hoog 
water is het mogelijk dat van deze planning 
afgeweken wordt. Raadpleeg daarom rondom 
deze dagen onze website: 
www. vierlingsbeek-bergen.nl

Familie Van den Boogaard

HUISARTSENPRAKTIJK                         
MOSCH/ MOSCH-VAN DEN BORN 
IS GESLOTEN VAN 
27 FEBRUARI T/M 3 MAART 2017.

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.

Op Basisschool Laurentiushof zijn Suus Rouwens en 
Lucas de Wijse gekozen tot boerenbruidspaartje van 
cluster 1-2. Zij worden op vrijdag 24 februari in de 
onecht verbonden door burgemeester Angelique.
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Van de redactie:

●  Zien en gezien worden: er komt straatver-
lichting langs het fietspad van Vierlingsbeek 
naar Overloon.

●  Zelf gezien: ze staan er stil en verloren 
  bij.. de herten die overgebleven zijn in de
 hertenweide aan de Spoorstraat. 
●  Zelf gelezen: Toekomstplannen Maaslijn: 
 dubbel spoor ten zuiden van Vierlingsbeek;  

sluitingstijden slagbomen verkorten, 
 hekwerk en middenberm van fietspad 
 verdwijnt! Áls het doorgaat, in 2020 klaar.
●  Dit is onze carnavalsuitgave...  we kunnen 

écht niet tippen aan de mooie, kleurrijke 
carnavalsgids van de carnavalsvereniging.

●  Iedereen une KEI, KEI, KEI moie 
en gezellige carnaval toegewenst! 
ALAAAAAAAAAAAAAAAAAF!

AGENDA
2017

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen  in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
13 t/m

25 febr MVC’64: leden collecteren voor 
  Jantje Beton
14 febr VOVG: Bezoek aan breifabriek Marcienne
15 febr KBO: Lezing Cocon in ‘t Joffershof
17 en 
18 febr CV de Keieschieters: Zittingsavond
24 t/m

28 febr CARNAVAL
24 febr KBO: Carnavalsmiddag in ‘t Joffershof
25 febr Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
25 febr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
25 febr Gryphus: Carnaval: 33e Kèèsteenebal:  
  aanvang: 21.09 uur
26 febr Harmonie de Herleving: Carnavalsconcert  
  van de harmonie bij het carnavalsontbijt

2 mrt KBO: Bedevaart Smakt
4 mrt Gryphus: Open podium: Talententuin
7 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 mrt VOVG: Viering Internationale Vrouwendag
8 mrt Zonnebloem: Middag  Zonnebloem 
10 mrt KBO: Jaarvergadering  in ‘t Joffershof
11 mrt Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve
15 mrt 2e kamer verkiezingen; locatie 
  Koningskerkje en Joffershof
23 mrt VOVG: Schemerwandeling IVN
25 mrt Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
25 mrt ODBN: Landelijke Opschoondag 2017
25 mrt KBO: Nationale Opschoondag
25 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 t/m 
31 mrt Collecte Samen Sterk voor goede doelen
29 mrt Ladies Event in Zalencentrum Concordia  
  van 19.00 tot 22.00 uur
31 mrt Gryphus: Cabaret: Lucky Fonz III: 
  zaal open: 20.30 uur
2 apr Groenings koor: Optreden in zorgcentrum 
  het Hoogveld te St. Anthonis
3 apr VOVG: Workshop voorjaars bloemstuk
4 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
6 apr KBO: Lente-Natuurwandeling
8 apr Gryphus: Concert: Beukfeest
11 en
12 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse 
  bloemenactie
15 apr Zonnebloem: Paasbrunch Zonnebloem
19 apr VOVG: Rayonreis
21 apr KBO: uitleg walking voetbal bij 
  Volharding
22 apr Gryphus: Bandwedstrijd: Op Ut  Tuffelke
27 apr Koningsdag
28 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal aanvang  
  19.00 uur
29 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
29 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
11 mei VOVG: Wandelavond
12 mei KBO: bezoek Provinciehuis en Den Bosch
13 mei Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar Op 
  De Tôffel: Het Feest in Zalencentrum   
  Concordia
19 mei KBO: wandelen olv wandelcoach
21 mei Harmonie de Herleving: Voorjaarsconcert 
  van de harmonie’s middags in Concordia
23 mei VOVG: Stadswandeling met gids door  
  Boxmeer
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24 mei Gryphus: Hard rock café: Maiden Night  
  2017
27 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890
27 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
4 juni Groenings koor: Openlucht optreden bij
   kapel in Groeningen met Gilde van   
  Groeningen
6 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 juni KBO: Fietsdag
8 juni VOVG: Bezoek aan Fruitpark Groenz
10 juni Kasteel De Voirt Groeningen: Concert
  met chromatische mondharmonica-  
  speelster Hermine Deurloo en gitarist   
  Maarten van der Grinten. Vanaf 19.30 uur
  Informatie bij Han Morsink 06-53319279  
  of han.morsink55@gmail.com
10 juni Gryphus: Metal BBQ
11 juni Harmonie de Herleving: Limonadeconcert 
  van harmonie en slagwerkgroep 
  ’s ochtends  in Concordia
14 juni KBO: Busdagtocht
18 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel   
  2017
23 juni VOVG: Fietstocht
24 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
24 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
24 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de   
  Maas
29 juni KBO: Lezing Notaris in ’t  Joffershof
1 juli Beek an Tôffel: Bij de kok thuis 
  aanvang 19.00 uur
9 juli Harmonie de Herleving: Zomerconcert  
  van harmonie en slagwerkgroep
  ’s ochtends  in het park
29 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
29 juli Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
15 aug KBO: Kermismatinee in ‘t  Joffershof
17 t/m

20 aug Kindervakantiewerk Vierlingsbeek en   
  Groeningen
24 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
26 aug Ophalen oud papier: Gilde,  
  tel. 06-43246914
26 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5-9 sept KBO: Meerdaagse reis
10 sept Van Heure Zinge: Smartlappen & 
  Kapellenfestival in Vierlingsbeek
13 sept VOVG: Najaarsontmoeting
18 sept VOVG: Jeu de Boules
21 sept KBO: Fietsmiddag

24 sept Kasteel De Voirt Groeningen: Streekmarkt 
  Informatie bij Han Morsink 06-53319279  
  of  han.morsink55@gmail.com
24 sept Zangvereniging Vondel: Jubileumconcert 
  70 jaar Vondel
28 sept Groenings koor: bloemenactie
30 sept KBO: Dag van de Ouderen in ‘t Joffershof
3 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 okt VOVG: Museum voor nostalgie en     
  techniek Langenboom
11 okt KBO: Spellenmiddag met kinderen
16 okt VOVG: Workshop pompoenen bewerken
25 of 
26 okt KBO: Excursie PSV Stadion
4 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis
  aanvang 19.00 uur
7 nov VOVG: Fitness en Fysiotherapie van   
  Dongen
7 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
16 nov KBO: Herfstwandeling
22 nov KBO: Sinterklaasviering in ’t Joffershof
23 nov VOVG: Sinterklaas
10 dec VOVG: Kerstmarkt
13 dec VOVG: Kerstviering
17 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
19 dec KBO: Kerstviering in Concordia
19 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
30 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

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

2017 

Zondag 26 februari 
bij Concordia 

aanvang 10.11 uur 

opgave van tevoren 

www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop 

APK 
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JOC gebouw; Grotestraat 18a Vierlingsbeek 

Gratis Entree! En wie 
het best verkleed is 

kan een prijs winnen 
Denk A.U.B. aan brandveilige carnavalskleding en wij houden niet 
van klapperpistooltjes!! Er wordt chips, snoep en drinken verkocht 
(drinken € 1,00 / snoep & chips € 0,50), dus het is handig als de 
kinderen een beetje geld meenemen. Eigen  snoep en drinken is niet 
toegestaan en wordt ingenomen bij de entree. 

Vrijdag  
24 Februari 2017 

19:00 – 21:00 
 

Jeugdprins Sam 
komt langs met zijn 

gevolg!!  
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Vierlingsbeek/Groeningen

Carnaval
Vrijdag 24 februari is de jaarlijkse seniorencarnaval
in gemeenschapshuis Joffershof. Prins Jan 
Stoffelen neemt afscheid en daarna zal de nieuwe 
prins of prinses bekend gemaakt worden. 
Er zullen diverse optredens zijn van bekende 
Vierlingsbekenaren en ook Prins Jordi, Prinses 
Janine, Jeugdprins Sam en de Raden van Elf als-
mede de hofkapel zullen een bezoek brengen. 
En natuurlijk is er gezellige carnavalsmuziek. 
Deze middag begint om half twee. 

Bedevaart Smakt
De jaarlijkse bedevaart naar Sint Jozef in Smakt is 
op donderdag 2 maart. 
De eucharistieviering begint om 14.30 uur waar we 
u van harte voor uitnodigen.
Na de viering kan men in het Pelgrimshuis op eigen 
kosten een kopje koffie drinken. 

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

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 17 februari 3 en 17 maart 
Aanvang: 13.45 uur

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

SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het
Joffershof: 
 vrijdag: van 9.15 - 10.15 uur  
 en van 10.30 - 11.30 uur       
 Info 631232
Kienen om de 14 dagen in het Joffershof:
  vrijdag: 13.45 uur                   
 Info 631986
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 
 1e zondag van de maand om 14.00 uur        
  Info 632028

NIEUWS van fysiotherapie 
van Dongen

Per 1 februari 2017 jl zijn wij een samenwerking 
aangegaan met Fenne Lomme. Fenne is diëtist en 
wij zien hierin een mooie aanvulling binnen onze 
praktijk. Een diëtist is de specialist als het gaat om 
een verantwoorde voeding en wat dat betreft sluit 
dat prima aan bij onze missie: "Mensen helpen fit 
te worden, fit te zijn en fit te blijven!". Schroom niet 
om contact met ons op te nemen om uw leefstijl te 
verbeteren, wij leveren maatwerk. Mochten de 
goede voornemens al wat weggezakt zijn, dan is 
het voor ons een uitdaging om samen met u te kij-
ken wat u nodig heeft om de beste versie van uzelf 
te worden. 

Hieronder stelt Fenne zich even aan u voor. 

Met sportieve groet,  
Wouter van Dongen 
Fysiotherapie van Dongen 
0478-631830
www.vandongenvierlingsbeek.nl 
"Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven!" 

Hoi! Ik ben Fenne Lomme en ik ben per 1 februari 
werkzaam binnen de fysiotherapiepraktijk Van 
Dongen als diëtist. Van origine kom ik niet uit 
Vierlingsbeek, maar sinds kort woon ik er samen 
met mijn vriend. Ik heb het altijd heel leuk gevon-
den om lekkere dingen te maken en ik had veel in-
teresse in voeding, eten en gezondheid. Om die 
reden ben ik na mijn HAVO begonnen aan de 
opleiding tot diëtist die ik in 2014 heb afgerond. 
Na een tijdje in het ziekenhuis van Boxmeer te 
hebben gewerkt, heb ik vorig jaar de knoop door-
gehakt en ben ik voor mezelf begonnen. Om mijn 
kennis nog verder te verbreden, heb ik het afgelo-
pen jaar een opleiding Kinderdiëtetiek gedaan.   
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CARNAVALSLOTERIJ
8e TREKKING
1e pries € 55,- Lotnr 1196   Naam: Lamers
2e pries € 33,- Lotnr 191  Naam: Arts
3e pries € 22,- Lotnr 215   Naam: Vousten

EXTRA PRIES  
Waardebon t.w.v. € 40,-   
 Lotnr. 451 Naam: Nabuurs
Uitslag is ook na te lezen op 
www.dekeieschieters.nl

Ik heb heel veel zin om nu in Vierlingsbeek van start
te gaan en samen met de rest van het team te 
werken aan een gezondere leefstijl. Mocht je 
vragen hebben, kom dan gerust eens langs of 
neem contact op met fysiotherapie van Dongen! 

Met vriendelijke groet, 
Fenne Lomme

Blue Flamenco in het 
Koningskerkje

Staat zaterdagavond 25 maart 2017 al in uw 
agenda? 

Afgelopen december 2016 kwam de CD ‘Blue 
Flamenco’ van zanger, docent en componist Gé 
Titulaer uit. Swingende melodieën gecombineerd 
met krachtige close harmony. Onder begeleiding 
van de warme klanken van pianist Ruud Jacobs 
nemen Gé Titulaer, Helen Nillesen, Babs van Bree 
en Suzan Spreeuwenberg u mee op een ‘Blue 
Flamenco Date’. 

Zangeres Helen Nillesen kwam met het idee om 
een concert te organiseren in haar geboortedorp 
Vierlingsbeek. Helen: ‘ We hebben met veel enthou-
siasme  gewerkt aan de CD en ik ben er trots op! 

Het Koningskerkje is een mooie locatie met een 
goede akoestiek. Een perfecte locatie om deze 
songs te laten horen!  Zo gezegd, zo gedaan.’ 

De avond zal bestaan uit een aantal close harmony
stukken geschreven door Gé Titulaer en er zullen 
een aantal solistische stukken worden gezongen 
door Gé, Helen, Babs en Suzan. 

Tot 25 maart! 
Wanneer:  Zaterdag 25 maart 2017
Aanvang concert:   20.00 uur
Kosten:   € 10,00
Kaarten bestellen via: herupebage@gmail.com  
Telefoon: 06-48252361

Nieuws van de Pastoraatsgroep
Jeugdpastoraat
Voor de Kerst zijn ruim 50 kinderen gestart met de 
voorbereiding op de 1e Heilige Communie. De kin-
deren zijn verdeeld in 4 groepen waaronder een 
groep in Overloon. Tijdens de Familiemis in St. 
Anthonis op 22 januari jl. werden tijdens een fees-
telijke viering de eerste 22 communicanten voor-
gesteld. Op zondagmorgen 12 maart worden de 
communicanten voorgesteld die in Overloon met 
de voorbereiding bezig zijn. Ook de vormelingen
zijn gestart met hun voorbereiding. In totaal 25
kinderen verdeeld over twee groepen. Op zaterdag 
11 maart gaan ze met een bus naar Den Bosch om
deel te nemen aan de Power of Fire dag. Een dag 
vol vuur voor alle vormelingen uit ons Bisdom.

Liturgie
We kunnen terugkijken op mooie diensten tijdens 
de feestdagen. Op Kerstavond in ’t Höfke en de 
kapel van Groeningen en op Oudjaarsavond in de 
Mariakapel van Vierlingsbeek. In maart zal een 
H. Mis, ter ere van St. Jozef, worden opgedragen 
in de Smakt. Namelijk op zaterdag 18 maart, de 
dag voor St. Jozef, zal pastoor van der Sluis voor-
gaan in de viering van 19:15 uur. Ook zijn er plan-
nen om in de Mariamaand (mei) met de parochie 
op bedevaart te gaan naar Kevelaar.

Huisbezoek en H. Communie
Mocht u het prettig vinden om huisbezoek te heb-
ben van pastoor of kapelaan dan kunt u dit laten 
weten. U kunt hiervoor bellen naar het parochie-
centrum in St. Anthonis. Ook als u de H. Communie 
wenst te ontvangen kunt u hiervoor een afspraak 
maken. 
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Hallo inwoners van Vierlingsbeek 
en Groeningen,
 
Het gaat er ook dit jaar weer van komen: 
De Week van de Goede Doelen onder de noemer 
van “Samen Sterk voor Goede Doelen”. 
De collecte vindt dit jaar plaats op dinsdag 
28 maart en donderdag 30 maart. 
 
Dit jaar hebben we 11 deelnemende verenigingen/
organisaties en dat wil zeggen dat u de mogelijk-
heid heeft om al deze doelen in een keer te steu-
nen. 
 
Wij hopen dat ook dit jaar Vierlingsbeek en 
Groeningen dit initiatief goed ontvangen en met 
een gulle gift de doelen ondersteunen. 
 
Want alleen met uw gift staan wij “Samen Sterk 
voor Goede Doelen”  

Amateur kunstmanifestatie in 
Beers

De jaarlijkse manifestatie wordt gehouden van 
11.00 tot 16.00 uur op zondag 26 maart 2017 in 
sporthal de Kloosterhof in Beers. Ongeveer 60 
kunstenaars, waaronder Theo van Kessel uit 
Vierlingsbeek, exposeren en verkopen er hun werk.
Alle amateurkunstenaars zijn welkom. Ben je mis-
schien nog wat onzeker? Grijp deze uitdaging aan. 
Dit is je kans. Wie weet ben jij de beste amateur 
kunstenaar van 2016 in Beers. 
Serviceclub “Raam en Maas” organiseert deze 

drukbezochte manifestatie al jaren met veel suc-
ces. De opbrengst gaat volledig naar een goed 
doel en wordt verdubbeld door de Wilde Ganzen. 
Dit jaar is dat www.stichtingtamasarya.nl 
Om mee te kunnen doen moet je je voor 12 maart 
inschrijven. Je kunt een inschrijfformulier aanvra-
gen op onderstaand mailadres. 
Voor meer informatie: 
raamenmaas@gmail.com  
bel 0485-315747 of 
bij Dorrie van de Ven tel. 630380

Hardlopen voor beginners bij 
Atletiekvereniging Sporting 
Boxmeer

Hardlopen kan altijd en overal, waarom zou je dan 
als beginner nog deelnemen aan een hardloop-
cursus? Een cursus kan om vele redenen nuttig 
zijn maar bij Atletiekvereniging Sporting Boxmeer 
vinden we het belangrijk dat je op een gestructu-
reerde manier blessurevrij leert hardlopen. In onze 
cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: 
warming-up en cooling-down, hardlooptechniek, 
het voorkomen van blessures, voeding, schoenen 
en kleding. Met deze goede basis blijft hardlopen 
ook op de lange termijn leuk. Andere goede rede-
nen om je aan te melden voor de beginnerscursus 
zijn:
Samen hardlopen met andere beginners is leuker 
dan alleen trainen
Deze cursus is een goede ‘stok achter de deur’ 
om door te zetten
Train in 12 weken rustig toe naar het lopen van 
een afstand van 5 kilometer
Cursus wordt gegeven door Atletiekunie gecertifi-
ceerde looptrainers
De cursus wordt afgesloten met een 5 kilometer 
diplomaloop. Na afloop ontvang je een veiligheid-
shesje van A.V. Sporting Boxmeer voor nog vele 
veilige hardloop kilometers.

Er is een beginnerscursus in Boxmeer en in 
Overloon.
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Boxmeer: de trainingen vinden plaats op maan-
dagavond 19:00 uur. De eerste training start op 
6 maart 2017 op het atletiekveld aan de Graafse-
weg 36. Er is ruimte voor maximaal 25 hardlopers.
Overloon: de trainingen vinden plaats op zaterdag-
ochtend 09:00 uur. De eerste training start op 
11 maart 2017 bij sporthal De Raaijhal, Raaijweg 
15-17. Er is ruimte voor maximaal 25 hardlopers.

Aanmelden: vanwege het beperkte aantal plaatsen 
is aanmelden via email noodzakelijk. Geef daarbij 
ook even aan of de aanmelding voor Boxmeer of 
Overloon is. De belangstelling voor de beginners-
cursus is groot en dus gebeurt plaatsing op volg-
orde van aanmelding. De cursuskosten bedragen 
40 Euro. Als je na de cursus besluit lid te worden 
van A.V. Sporting Boxmeer zal dit bedrag in minde-
ring gebracht worden op de lidmaatschapskosten. 
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, stuur 
dan een email naar: 
beginnerscommissie@avsportingboxmeer.nl 
Voor meer informatie over deze beginnerscursus 
bezoek: www.avsportingboxmeer.nl of 
www.facebook.com/avsportingboxmeer

Berichten uit het veld

Het is medio januari en zoals elk jaar sinds 1967 
wordt dan de internationale midwintertelling van 
watervogels gehouden. De laatste jaren wordt deze 
telling zelfs wereldwijd (Azië, Afrika, Amerika en 
Europa) gehouden. In Nederland doen hier ca 1600 
tellers aan mee en ik voel me zeer vereerd dat ik 
het gebied tussen Maashees en Boxmeer, globaal 
begrenst door de provinciale weg en de A73, voor
mijn rekening mag nemen. Mijn startpunt dit jaar 
was de watermolen en vandaar ging ik naar het
Warmeer/ Op den Bosch. Daar wachtte me al 
meteen de eerste verassingen. Een Havik die pro-
beerde een Waterhoentje uit het water te plukken. 
Gelukkig voor het Waterhoentje mislukte dat, 
gedeeltelijk ook omdat ik daar aanwezig was. 
Even verderop zwom een mannetje Mandarijneend 
tussen de Wilde Eenden.

Mandarijneend

Deze Mandarijneend is een zogenaamde exoot en 
geen echte wilde vogel. Vaak zijn het ontsnapte 

exemplaren, maar voor de midwintertelling tellen ze 
toch mee. Het mannetje is een prachtige verschij-
ning. Hij is bont gekleurd met een soort oranje 
zeiltjes op de rug. Oorspronkelijk komen ze uit het 
oosten van Azië, van Japan en noord-China tot de 
zuidoost punt van Rusland. In Nederland broeden 
ze tegenwoordig ook al in de Betuwe en Midden 
Limburg. In de weilanden aan de Vennenweg tus-
sen Maashees en Smakt zaten werkelijk duizenden
ganzen. Door mijn verrekijker onderscheidde ik 
Grauwe Ganzen en Kolganzen. Het tellen van zul-
ke grote groepen is altijd lastig. Ik tel daarom de 
hoeveelheid ganzen in een vol kijkerbeeld en ver-
volgens tel ik het aantal volle kijkerbeelden. Dat 
levert meestal een vrij aardige schatting op van het 
totale aantal ganzen. In dit geval waren het er bijna
2000. In dezelfde weilanden liep ook nog een paar-
tje Knobbelzwanen en op een paaltje zat een Bui-
zerd.
Op een natte akker langs de Molenbeek in 
Maashees zat een Grote Zilverreiger en in de beek 
zwommen enkele Waterhoentjes. Allemaal water-
vogels dus goed voor de telling.
Mijn volgende stop was de Sambeekse Uitwate-
ring. Hier zaten, zoals meestal, Wilde Eenden, 
Meerkoeten en Waterhoentjes. Maar ook nog een 
mooie Dodaars. Altijd prachtig zo’n klein duikend 
fuutje.
Op het Luneven in Boxmeer (een oude vuilstort) 
zaten ook veel Waterhoentjes, Wilde Eenden, Kok-
meeuwen en zelfs een Aalscholver. Via de Oude 
Waranda in Sambeek, waar veel Roeken in het 
weiland zaten, ben ik naar de Veerweg in Vortum 
gereden. Ook hier zaten weer flinke groepen gan-
zen. Door mijn kijker zag ik dat het bijna allemaal 
Toendrarietganzen waren die hier foerageerden op 
de akkers. Er zaten ook een paar Nijlganzen tus-
sen. Om een beter beeld te krijgen van het aantal 
pakte ik mijn telescoop. Terwijl ik bezig was met 
tellen zag ik plotseling een paar afwijkende ganzen. 
Het waren 2 Roodhalsganzen. Wat een geluk zeg. 
Dit is de droom van elke vogelaar. De Roodhals-
gans is ook zo’n prachtig exotisch uitziende vogel.

Roodhalsgans

Hij heeft een overwegend zwart-wit verenkleed 
met een roestbruine hals en wangen. Op afstand 
valt de brede witte flankstreep goed op, evenals 
het kleinere formaat ten opzichte van de Rietgans.
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IVN 
De Groene Overlaat

26 maart aanstaande is de "open dag" van het IVN 
De Groene Overlaat, tegelijk met de kunstmanifes-
tatie in Beers. Beide zijn in de Kloosterhof.

Wij vinden dat fotografie net als schilderkunst 
naast het ambachtelijke een artistieke uiting is. 
Daarom nodigen wij natuurfotografen uit deel te 
nemen aan een fotowedstrijd; twee jaar geleden 
hebben we hetzelfde gedaan, en de formule is on-
gewijzigd. Foto's moeten van recente datum en 
(haast overbodig te zeggen) zelf gemaakt zijn, in 
het Land van Cuijk zijn opgenomen. Iedere deelne-

“Maatje Jeroen vergroot mijn 
wereld.”
Gezocht: maatjes voor bewoners zorgcentra 
Pantein 

Diverse bewoners van de zorgcentra van Pantein 
in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Gennep, Mill en 
Sint Hubert en Sint Anthonis zijn op zoek naar een 
maatje. Iemand die regelmatig samen met hem/
haar iets leuks onderneemt, zoals bijvoorbeeld een 
wandeling. Jeroen Ruijs (40) en mevrouw Sas (69) 
gaan iedere twee weken samen op pad. Zij vertel-
len graag over hun ervaringen.

Jeroen Ruijs en mevrouw Sas kwamen in het voor-
jaar van 2016 met elkaar in contact via een wens-
actie. Mevrouw Sas: “Als gevolg van de ziekte MS 
zit ik in een rolstoel en kan ik niet zelfstandig op 
pad. Ik woonde voorheen in een andere gemeente 
en wilde graag meer zien van de omgeving waar ik 
nu woon.” Jeroen vervulde niet alleen deze wens, 
maar werd haar vaste wandelmaatje. “Ik vind het 
belangrijk dat mensen zoals mevrouw Sas vaker 
naar buiten kunnen. Ik werk vier dagen per week 
als inkoper en ga zelf ook graag een uurtje wande-
len om frisse energie op te doen. Mevrouw Sas en 
ik hebben fijne gesprekken tijdens het wandelen. 
Ik leer veel van haar levenservaring en positieve 
houding”, aldus Jeroen.

Ruimere blik
Jeroen kent Cuijk op zijn duimpje en stippelt in 
overleg met mevrouw Sas mooie wandelingen uit.
“We zijn onlangs bij de ijsbaan in het centrum gaan
kijken. Ook wandelen we regelmatig langs de Maas, 
de bouw van het nieuwe Merletcollege volgen we 
op de voet.” Mevrouw Sas: “De aandacht van 
Jeroen en onze gesprekken zijn heel fijn. Jeroen 
vergroot niet alleen mijn wereld door met mij op 
pad te gaan. Hij verruimt ook mijn blik, doordat hij 
me dingen laat zien waar ik zelf niet zo snel naar 
toe zou gaan.” 

Aanmelding
In principe kan iedereen, die zich kan inleven in 
een ander, maatje worden van een bewoner van 
een zorgcentrum van Pantein. Het uitgangspunt 

Ze broeden vooral in de Aziatisch Arctische toen-
dragebieden en moeten dus een grote afstand 
afleggen om hier te komen. Tijdens de winter-
maanden vliegt een enkeling met de Toendrariet-
ganzen mee naar Nederland. Nadat ik enigszins 
van de opwinding bekomen was ging ik weer ver-
der. Na een kort bezoek aan de Hultenhoek en de 
Klaphekken keerde ik zeer voldaan huiswaarts. 
In totaal had ik deze dag 4277 vogels geteld ver-
deeld over 21 soorten

Ton van den Berg

is dat beiden plezier aan de activiteiten beleven. 
De wensen van bewoners variëren; koffie drinken, 
fietsen op de duofiets, wandelen, spelletjes doen. 
U kunt aangeven wat u graag doet en hoeveel tijd 
u hiervoor beschikbaar bent. Zorgcentra Pantein 
zoekt vervolgens een match met een bewoner die 
dezelfde behoefte heeft. Kijk voor meer informatie 
en contactgegevens op: 
www.zorgcentrapantein.nl.

Jeroen Ruijs en mevrouw Sas gaan regelmatig 
samen op pad. 
Fotograaf: Ed van Alem
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Boxmeerse 
cheerleaders 
op eerste 
voorronde NK

De eerste wedstrijd van 2017 is goed verlopen 
voor de cheerleaders van Partisans Athletics uit 
Boxmeer met diverse leden uit Vierlingsbeek e.o. 
Op zondag 22 januari behaalden zij in Zwolle hele 
goede resultaten. Met de beoordeling van de jury 
in de hand kunnen de jongens en meisjes nu toe-
werken naar een nóg beter resultaat op de tweede 
voorronde in april.

In alle vroegte vertrokken de teams van Partisans 
Athletics op 22 januari naar Zwolle. In één grote 
bus reisden ze naar het Landstede Sportcentrum, 
waar de eerste voorronde van het NK Cheerlea-
ding 2017 zou gaan plaatsvinden. In totaal kwa-
men daar 54 teams uit heel Nederland in actie. 
De meegereisde familieleden en vrienden op de 
tribune keken hun ogen uit. 

De eerste Boxmeerse deelnemers van de dag wa-
ren Rob en Mayke, in ‘hun’ categorie partnerstunt. 
De twee coaches en Partisans van het eerste uur 
lieten zien dat ze niet stil hebben gezeten. De toe-
schouwers lieten hun bewondering blijken met een 
lang applaus en ook de jury toonde in de beoorde-
ling onder de indruk te zijn.

Niet lang daarna mocht het tweede partnerstunt-
koppel van Partisans Athletics de mat betreden. 
Marlie en Melchior waren ook voor het eerst op de 
magic floor tijdens deze eerste voorronde van het 
NK Cheerleading in Zwolle. Zij lieten een mooie 
routine zien en werd er met veel applaus toege-
juigd.

Voor Partnerstuntkoppel Patrick en Lieke ging het 
vlekkeloos, na vele uren trainen, was het resultaat 
wel super goed. Deze talentjes zetten een knappe 
prestatie neer. Onder veel applaus en gejuich ver-
lieten zij de vloer om zich op te maken voor het 
optreden met hun teamgenoten.

Vervolgens was het de beurt aan het jongste team 
uit Boxmeer. Voor sommige dames was het de al-
lereerste wedstrijd en dat was natuurlijk wel heel 
spannend. Maar deze jonge meiden (5 t/m 11 jaar) 
lieten een onvergetelijke indruk achter. Het is heel 
bijzonder wat zij op deze leeftijd al laten zien. 

Ook in de leeftijdscategorie van 12 t/m 15 jaar was 
Boxmeer vertegenwoordigd. Team Athletics Elite 
allemaal meisjes, waaronder een aantal meisjes 
die net zijn doorgestroomd vanuit de peewees. 
Dat het de eerste keer was dat in deze formatie 
werd opgetreden, was er echter niet aan af te zien. 
Het publiek en de jury konden genieten van een 
spectaculaire routine. De meiden sleepten hiermee 
de derde prijs in de wacht binnen.

Als hekkensluiter kwam het senior co-ed team de 
vloer op: Partisans Athletics (16 jaar en ouder). Dit 
team bestaat uit jongens en meiden. Zij mogen 
Nederland dit jaar opnieuw vertegenwoordigen op 

mer kan maximaal 3 foto’s insturen en wel voor 
maandag 13 maart a.s. Ook nu beoordeelt een 
deskundige jury de inzendingen en kiest er 10 uit 
waarop het publiek zijn stem kan uitbrengen; de 
meeste stemmen levert de winnaar. Een aardige 
prijs en heel veel eer en roem is er voor de beste 
foto. Alle voorwaarden voor deelname zijn op onze 
website te vinden. 
(www.ivn-cuijk-de-groene-overlaat.nl). 
De foto’s kunt u opsturen naar  
ivnfoto2017@gmail.com.

Succes!
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zoaterdag 25 fibbrewari > carneval > 
33E KÈÈSTEENEBAL: KWELLUK DE 
MOEITE WERD!
Ja minse, hier is wer zò’n fijn stukske vur ien de 
Globaal, mar ut is KWELLUK DE  MOEITE WERD! 
En òk al is ut dizze keer un jubelejumediesie van 
ut Kèèsteenebal, ut is KWELLUK DE  MOEITE 
WERD! Dus ge hoeft op zoaterdag 25 fibbrewari 
echt nie as haantje  de vurste al bej ut opedrèèje 
van de vurdeur um neege ovver neege ow feest-
neus noar binne te stèèke, want d’n oavend is 
KWELLUK DE  MOEITE WERD! Kom vurral nie um 
noar kneiters van carnavalshits te luustere, want 
de muzziek is KWELLUK DE  MOEITE WERD! 
En kom vurral ok nie um te lache um de grapjes 
van de presentatore, want hun humor is KWEL-
LUK DE  MOEITE WERD! En verwààcht ok nie det 
ge dizzen oavend mojje prieskes wint, want die 
zien KWELLUK DE  MOEITE WERD! En ge mot 
nie dinke det ge dizzen oavend wat wíezer wordt, 
want ut intelligentienivo is KWELLUK DE  MOEITE 

het Europees Kampioenschap Cheerleading, dat 
in juli plaatsvindt in Praag. Met een spetterende 
routine kregen deze jongens en meiden alle han-
den op elkaar. Ook de jury was tevreden en ze be-
haalden de tweede prijs.

Na het laatste optreden was het wachten op de 
prijsuitreiking. Zouden de inspanningen beloond 
worden met een prijs? En jawel, Partisans Athletics
mocht maar liefst 3 bekers meenemen naar 
Boxmeer! Rob & Mayke behaalde de 1e plaats in 
de categorie Partnerstunt. Team Athletics Elite 
(12 t/m 15 jaar) de 3e plaats in de categorie 
Juniors en Partisans Athletics (16+) de 2e plaats in 
categorie Seniors! 

Naast een aantal punten krijgen alle teams van de 
jury ook tips om op de volgende wedstrijd nog be-
ter te presteren. Met die kennis in de hand gaan 
alle teams er nu hard aan werken om tijdens de 
volgende voorronde, op 2 april, nog spectaculair-
dere routines neer te zetten. 

Wil jij ook deel uit maken van één van deze en-
thousiaste en serieuze sportteams? Geef je dan nu 
nog op vanaf 5 jaar, mee te kunnen gaan met (in-
ter)nationale wedstrijden en optredens. Mail naar 
info@cheerleadersboxmeer.com en wie weet, sta 
jij de volgende keer ook op de magic floor. Of kijk 
op www.cheerleadersboxmeer.com

ABORTUS, DE JUISTE KEUZE?
KOM NAAR DE LEZING OP 
9 MAART!

In Nederland sterven jaarlijks 30.000 kinderen in 
de moederschoot door abortus. Abortus is een 
groot kwaad voor zowel de ongeboren kinderen 
en hun moeders als voor de gehele maatschappij. 
Stichting Stirezo verzorgt een avond bij u in de 
buurt rondom het thema abortus. U verneemt 
waar abortus vandaan komt, wat de huidige  
situatie in Nederland is en wat wij eraan kunnen 
doen.

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur 
willen wij u oproepen om ook stem te geven aan 
de ongeborenen, die hun stem niet kunnen laten 
horen. Laat u informeren en helpt u mee de cultuur 
voor het leven op te bouwen!

Stichting Stirezo zet zich met haar activiteiten voor 
deze zaak in door het publiek te informeren via 
post en mail, facebook en website, via lezingen in 
het land, door druk te zetten op de politiek,  
protestmarsen mede te organiseren, te bidden en 
informatie over hulporganisaties te verstrekken 
bij klinieken en met hulp aan zwangere vrouwen. 
En dat is hard nodig. Om in ons werk zelf actief te 
worden of ons financieel bij te staan kunt u terecht 

op de website: www.stirezo.nl

Meer weten over abortus om beter te kunnen  
kiezen? 

Kom naar de lezing op donderdag 9 maart. 
Locatie: Lepelstraat 13-A te Sint Anthonis, 
Aanvang 20:00 uur.
Sprekers: Hugo Bos en Rutger Schimmel

Aanmeldingen via het Parochiecentrum,  
tel. 0485-471246, of 
via info@stirezo.nl of 
tel. 024-322 14 25
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WERD! En kom vurral ok nie um zat te worre, want 
de hoeveulheid bier ien de soos is KWELLUK DE  
MOEITE WERD! En kom ok nie um ouw dure neije 
pekske te sjowwe, want ut bekieke is KWELLUK 
DE  MOEITE WERD! En kom al zeker nie um te ge-
niete van goeje optreejes, want die zien allemoal 
KWELLUK DE  MOEITE WERD! En verwààcht 
nie det ur dizzen oavend un goeje prins opstut, 
want ok dit joar is de neije heerser KWELLUK DE  
MOEITE WERD! Dus of ge nou alleen carneval 
goat viere of dèt ge dà mit zien alle goat dóen, ut 
is allemoal KWELLUK DE  MOEITE WERD! 
anvang: neege ovver neege > intree: vur niks

zaterdag 4 maart > open podium > 
TALENTENTUIN: 
Dat het in de regio barst van het kunstzinnig talent 
staat als een paal boven water. Alle reden voor 
Gryphus om dit talent op het gebied van muziek, 
dans, comedy, film, kleinkunst, literatuur, theater of 
welke kunstvorm dan ook, een podium te bieden 
en zich te presenteren. Een open podium om pre-
cies te zijn: de Talententuin. Na de succesvolle 

eerste editie is het vanavond tijd voor de tweede 
Talententuin met in de hoofdrollen de muzikale 
acts Janet (singer/songwriter), Junxion (progrock 
en fusion) en Delirium (psychelische stoner). 
Zonder twijfel wordt dit een prachtavond vol 
bijzondere talenten.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis

REGIONALE MUZIKANTEN OPGELET!
Gryphus organiseert in samenwerking met stich-

ting Op De Tôffel op zaterdag 22 april de band-
wedstrijd Op Ut Tuffelke. Regionale muzikanten 
krijgen tijdens Op Ut Tuffelke de kans zich in de 
kijker te spelen. De band of artiest die op het po-
dium als ‘beste’ uit de bus komt verdient het ope-
ningsoptreden van popfestival Op De Tôffel 2017 

dat gehouden wordt op zondag 18 juni op het 
Vrijthof in Vierlingsbeek.

Bands of artiesten die interesse hebben om deel 
te nemen aan Op Ut Tuffelke kunnen vóór 1 maart 
een demo met biografie sturen naar: Gryphus, on-
der vermelding van Op Ut Tuffelke, postbus 15, 
5820 AA Vierlingsbeek. Meer weten over Op Ut 
Tuffelke? Surf naar www.gryphus.nl of 
www.opdetoffel.nl of stuur een mailtje naar 
info@gryphus.nl.

In pettoi
➢  zaterdag 11 maart > ierse avond > 
 ST. PATRICK’S EVE
➢  zaterdag 25 maart > concert > NIGHT OF THE 

BLUES: BLUE MONDAY + BLUEZ TRAIN

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

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                                                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud
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Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
• De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
• De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding 

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

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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

Warme Bakker Degen
Reclame: 20 t/m 25 februari
 ●  Carnavalsvlaai € 10,35
 ●  Huiknappers € 2,00
 ● 8 Worstenbroodjes + 2 gratis
Maandag 27 en dinsdag 28 februari zijn wij i.v.m. 

de carnaval gesloten.
Reclame: 1 t/m 4 maart
 ●  Cappuccinovlaai € 10,35
 ●  5 assorti harde broodjes €1,85 

 ●  Volkorenbrood € 1,85

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

 adverteren
doet verkopen

In februari en maart 

10% korting op accu´s
en ruitenwissers
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Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl
Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Tijdens de carnaval 
je bankzaken 

regelen?
Veilig en snel 
via Rabobank.nl

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen
 
www.rabobank.nl/lvcm
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus
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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

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

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

Tapijtreiniging
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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

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

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

Boukje Weel

Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T  0478 - 561156
I  www.boukjeweel.nl

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw 
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop 
rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect
tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk 
van ons werk.

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 












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
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CARNAVAL KOMT IN ZICHT….. 
 
DAAROM ZIJN WE BIJ ABC MAANDAG EN 
DINSDAG DICHT ….. 
 
WIJ WENSEN U VEEL LOL EN PLEZIER. 
VANAF WOENSDAG GAAN DE DEUREN 
WEER OPEN HIER…. 
 
ALAAF                                

 
FIJNE CARNAVAL!!         

 

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

Maandag t/m vrijdag dagverse 
maaltijden 16.30-18.00 uur
Weekend catering op 
bestelling

 

 

                     
       
                     ontspanning 
                                                                   dansen 

                                                                      genieten 

                                                               vrij zijn 

  Joffershof Vierlingsbeek             iedere maandagavond 

       www.movewise.nl    06 10235305 
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