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33e jaargang no. 5 14 maart 2018

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

20 maart 2018, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Lente
De dagen worden

 weer wat langer 
en het 
voorjaar ontluikt. 

Heerlijk toch…

Boom mag blijven.

Wie wel eens in de Ezelshemel 
wandelt heeft ongetwijfeld de 
imposante oude omgewaaide 
beuk zien liggen. Je kunt er niet 
omheen; figuurlijk gesproken dan 
want echt in de weg ligt ie niet.
Het is er een met geschiedenis. 
Onze (voor-) ouders kerfden hun 
initialen nog in zijn stam
Laatst trof ik daar enkele ouders 
met spelende kinderen die de 
boom als klim- en klauterobject 
gebruikten. Ze amuseerden zich 
kostelijk. In de opmerking van de 
ouders dat het zonde zou zijn als 
de boom opgeruimd zou worden 
kon ik me helemaal vinden.

Omdat Staatsbosbeheer eigendom van het gebied is, heb ik contact met hun opgenomen.
Aangenaam verrast was ik toen ik van hun vernam dat ze niet van plan waren de boom stuk te zagen en/
of op te ruimen. Hun beheer is tegenwoordig ecologisch. Dood hout is immers “nieuw leven!” Het komt de 
kringloop van het bos enkel ten goede.
Zo kunnen we er nog jaren van genieten! Met dank aan Staatsbosbeheer!

Rein Verhoeven
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Van de redactie:
●	 Wat is het mooi geworden: het pand aan 

de Spoorstraat 22!. Hier is gevestigd: Bed 
en Breakfast Perron 22. Overigens extra 
sfeervol met de buitenverlichting aan!

●	 Maart is de maand van Het Meedoen (aan).
 We noemen zo maar wat op...: 

Bijenwerkdagen, NL doet, Verkiezingen 
Gemeenteraad, Referendum, Landelijke 
Opschoondag, Collecte Samen Sterk voor 
goede doelen...

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.
17 mrt Koningskerkje: Luisterliedjes 
  aanvang 20.00 uur
17 mrt Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve  
  met live The Coincidences; 
  zaal open 20.30 uur
19 mrt VOVG: Knutselen
21 mrt Gemeenteraadsverkiezingen
21 mrt Ladies Event in Zalencentrum 
  Concordia van 19:00 tot 22.00 uur
24 mrt KBO i.s.m. damesgymclub: 
  Nationale Opschoondag 2018
24 mrt Gryphus: Bandwedstrijd: Op Ut Tuffelke;  
  zaal open 20.00 uur
24 t/m  Koningskerkje: Expositie ‘Jacques van
25 mrt Bakel and friends 1’; 
  van 11.00 tot 17.00 uur
26 t/m  Collecte Samen Sterk voor
31 mrt goede doelen
30 mrt Gryphus: vinylavond: OP Losse 
  GROEVEN; aanvang 21.00 uur
31 mrt Zonnebloem: Paasbrunch Zonnebloem
31 mrt Ophalen oud papier:
  ZEV, tel. 06-54661196
31 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
31 mrt Koningskerkje: Expositie ‘Jacques van
t/m 1 apr Bakel and friends 2’; 
  van 11.00 tot 17.00 uur
3 apr VOVG: Bezoek aan de Paardenmelkerij

3 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 apr KBO: Lentewandeling
7 apr St. Op De Tôffel: Feestelijke presentatie  
  jubileumboek; aanvang 21.30 uur 
  in Gryphus
9 apr Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
10 apr KBO: Bezoek Tweede Kamer Den Haag 
14 apr Gryphus: Duitse avond: BIERGARTEN   
  FEST; zaal open 20.30 uur
15 apr Garage sale voor Vierlingsbeek en 
  Groeningen:  Bèèk ruumt op en Gruuninge 
  ok! Van 12.00 tot 16.00 uur
22 apr Harmonie de Herleving: Voorjaarsconcert  
  om 11.00 uur bij Concordia
26 apr KBO: Storkmuseum excursie
26 apr VOVG: Rayonreis
27 apr Koningsdag Vierlingsbeek: Een feest voor  
  jong en oud
27 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal op geheime  
  locatie
28 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
28 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje met medewerking van
  Zangvereniging Vondel, het Groenings   
  koor, harmonie de Herleving en Gilde
7 mei Damesgymclub: fietstocht
8 mei VOVG: Bronlaak
14 mei Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
17 mei KBO: Lia De Haas studio
17 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
17 t/m  PLUS Wandel4daagse
20 mei i.s.m. Stichting JOC
23 mei VOVG: Wandelavond
26 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
26 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 juni Zangvereniging Vondel: Optreden met   
  fanfare Helpt Elkander uit Afferden in de  
  schouwburg van Cuijk
5 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
7 juni VOVG: Theehuis Komkommerin
11 juni  Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
14 juni KBO: Fietsdag
15 juni Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; 
  aanvang 19.00 uur
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16 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de Maas
21 juni VOVG: Jaarlijkse fietstocht
22 t/m  KBO: 
26 juni Meerdaagse reis
23 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2018
24 juni Harmonie de Herleving: Zomerconcert
  om 11.00 uur in het park
27 juni VOVG: Jubileumfeest
30 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
30 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 en  Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in
30 juni Groeningen op het Gildeterrein aan de   
  Maasstraat
1 juli Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in   
  Groeningen op het Gildeterrein aan de   
  Maasstraat
2 juli Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
2 juli Zangvereniging Vondel: Seizoensafsluiting
6 t/m 8 juli Outlands Open Air
12 juli KBO: Blauwe bessen excursie
28 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
28 juli Deze maand geen ophaalronde oud   
  ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
  weer bellen.
14 aug KBO: Kermismatinee Joffershof 
20 aug Zangvereniging Vondel: Eerste repetitie  
  nieuwe seizoen
23 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
25 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Groeningse kermis 2018
t/m 3 sept 
4 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 sept KBO: Busdagtocht
9 sept Bekse Bruggenloop/Expeditie Beek
10 sept Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
12 sept VOVG: Najaarsontmoeting
15 sept GroeVie: ‘k Wèt’t Interactieve Dorpsquiz  
  Vierlingsbeek-Groeningen
20 sept KBO: Fietsmiddag
23 sept Zangvereniging Vondel: Optreden in   
  Museum De Locht in Melderslo
23 sept Groeningen: 2e StreekmarktInformatie bij  
  Han Morsink 06-53319279 of 
  han.morsink55@gmail.com
24 sept Zonnebloem: Boottocht
27 sept VOVG: Bloemschikken
29 sept KBO: Dag van de Ouderen Joffershof
29 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof

4 okt Groenings koor: bloemenactie
6 okt GroeVie: Finale avond en uitslag ‘k Wèt’t  
  Interactieve Dorpsquiz Vierlingsbeek-  
  Groeningen
8 okt VOVG: Lezing CaRin
8 okt Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
11 okt KBO: Spellenmiddag Joffershof
23 okt VOVG: Museum de Kantfabriek
27 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 okt Bèkse Biercantus 2018
1 nov KBO: Kunst of Kitch Joffershof
3 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; 
  aanvang 19.00 uur
6 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
12 nov Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
15 nov KBO: Herfstwandeling
15 nov VOVG: Winterse wandeling
24 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
24 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
4 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
10 dec Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
15 dec KBO: Kerstfair De Locht 
16 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
18 dec KBO: Kerstviering Concordia
19 dec VOVG: Kerstviering
23 dec Kerst Sing Along aanvang 18.30 uur
29 dec Deze maand geen ophaalronde oud   
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

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

Annulering 
H. Mis 
18 maart 
in Smakt

Helaas gaat ons optreden op 18 maart a.s. in 
Smakt NIET door. Onverwacht hebben wij 
bericht ontvangen dat Vondel zondag 18 maart 
de mis niet kan opluisteren. 

De bedoeling is nu dit een jaar op te schuiven.
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Kleding - Inzamelingsactie

Op woensdag 28 maart kunt u uw oude 
kleding, knuffels, gordijnen, kussens, oude 
schoenen enz. weer inleveren, tot 9.30 uur, 
bij basisschool Laurentiushof. Graag in plastic 
zakken die dicht zitten.
Met de opbrengst van deze actie kunnen de 
kinderen van de basisschool veel extra dingen 
doen en blijft de ouderbijdrage laag.
Wij hopen weer op veel plastic zakken! 
Alvast bedankt voor het brengen.

Ouderraad basisschool Laurentiushof

Parochiebedevaart St Jozef  
Smakt op zaterdag 17 maart.
De heilige Jozef is patroon van de Kerk en van 
ouders en opvoeders. De enige bedevaartsplaats 
in ons land die aan Hem is toegewijd is SMAKT, 
dat net buiten onze parochie Maria Moeder van de 
KERK ligt.

Net als vorig jaar nodigen wij onze parochianen 
uit om het hoogfeest van de HEILIGE JOZEF in 
Smakt te vieren .We doen dat met een Eucharistie-
viering op ZATERDAG 17 MAART aanstaande.
 
Om 19.15 uur in de Rectoraatskerk. Wie wil kan 
van te voren in de St. Jozefkapel het rozenhoedje 
bidden .De viering wordt opgeluisterd door het ge-
mengd koor uit Wanroy o.l.v. Loes Hendriks.

Aanwezigen zijn na afloop van de viering van harte 
welkom in het Pelgrimshuis om elkaar te ontmoe-
ten en gezellig wat na te praten met een kopje 
koffie.

We hopen velen te mogen begroeten.

BÈÈK RUUMT OP EN GRUUNIGE 
OK!

Ruiken jullie het ook, de lente? Nou wij, Esther 
Buunen en Marion Reefs wel. Wij zijn flink aan het 
opruimen en weten dat velen van jullie dat ook 
doen. Meestal stellen we ons de vraag: wat doen 
we met al onze spullen? Tegenwoordig zijn de 
kringloopwinkels en carboot-sales enorm in trek 
en ook de garage-sales worden steeds populairder.
We gunnen onze spullen graag een tweede leven, 
weggooien is toch zonde. Daarom hebben wij het 
idee opgepakt om een garage-sale te organiseren 
voor onze dorpen Vierlingsbeek en Groeningen. 

HOE EN WANNEER:

We gaan dit doen op zondag 15 april van 12.00 tot 
16.00 uur. We gaan hier flinke promotie voor ma-
ken en doen dit nu al via facebook: 
www.facebook.com/beekruumtop/ en we hebben 
ook een evenement aangemaakt. Nodig je vrienden 
zoveel mogelijk uit om dit te liken en deel onze be-
richten, zodat we een flink bereik hebben en er 
veel kopers naar onze dorpen komen die dag. 
Op de dag zelf kunnen alle bezoekers een flyer 
ophalen met een route kaart bij Herberg Thijssen, 
hierop staan alle deelnemers bekend.

WE HEBBEN 3 OPTIES VOOR 
DEELNAME:

Optie 1:

Een sale vanuit je eigen garage of oprit, je kunt 
daar alles wat je maar kwijt wil aanbieden aan de 
bezoekers. We zullen ook zorgen dat er ook een 
flyer per mail naar jullie komt, daar zou je nog 
enkele kopieën van kunnen maken om evt. mee te 
geven aan degene die er geen heeft. Als we alles 
helemaal geregeld hebben, zullen we jullie per mail 
laten weten hoe de dag er verder uit zal gaan zien. 
De flyers liggen vanaf 11:30 uur klaar bij Herberg 
Thijssen. Dit om te voorkomen dat mensen al te 
vroeg bij jullie komen shoppen.

Optie 2:

Bij Herberg Thijssen kun je je kleding gaan verko-
pen. Daar sta je lekker binnen en er wordt via de 
diverse media bekend gemaakt dat je voor kleding 
daar zou moeten zijn. Natuurlijk kun je er ook voor 
kiezen om dat gewoon bij je thuis te doen. Voor 
deze kledingbeurs is wel VOL=VOL!

Op 25 maart 

wordt de klok 

één uur vooruit 

gezet!!!



5

Vierlingsbeek/Groeningen

Optie 3:

Kun of wil je de spullen niet vanuit huis verkopen, 
dan stellen we je in de gelegenheid om dit via de 
achterbak van je auto te doen op de parkeerplaats 
van Garage Kusters. Deze mogelijkheid is alleen 
voor de bewoners van Vierlingsbeek en 
Groeningen. Er is die dag toezicht en je kunt er 
pas vanaf 11:30 uur terecht en ook hier VOL=VOL!

HOE DOE JE MEE?
Deelname kost € 5,- en deze komen geheel ten 
goede van de stichting Groevie, dus voor onze 
dorpen. Je doet dit via: http://www.vierlingsbeek-
groeningen.nl/verkoop-verhuur/beek-ruumt-op-en-
gruuninge-ok/ je kiest voor de optie 1, 2 of 3 en vult 
al de gevraagde gegevens in, betaald de €5,- en je 
bent aangemeld. Wij krijgen dan je gegevens door 
van Groevie en we zullen via de mail t.z.t. jullie 
laten weten hoe de dag er verder uit komt te zien.

Heb je nog vragen stel ze dan via de mail: 
beekruumtop@gmail.com en we zullen dan contact 
met je opnemen.

GUN JE OOK JE SPULLEN EEN 
TWEEDE LEVEN EN DOE JE MEE? 

Wij hebben er zin in!
Esther en Marion

Landelijke opschoondag
Zaterdag 24 maart is de Landelijke Opschoondag. 
Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. en KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen gaan in Vierlingsbeek en 
Groeningen het zwerfafval opruimen. We komen 
om 09.30 uur bij elkaar in Gemeenschapshuis 
Joffershof, waar u koffie/thee met een stukje vlaai 
wordt aangeboden. In groepjes wordt om 10.00 uur
begonnen met het opruimen van zwerfafval. Om 
12.00 uur wordt iedereen weer terug verwacht in 
de Joffershof en daar wordt de deelnemers soep 
en broodjes aangeboden. Iedereen uit 
Vierlingsbeek en Groeningen is van harte welkom 
om van deze landelijke schoonmaakactie een 
succes te maken. Voor kinderen ligt een presentje 
klaar!! 
Aanmelden vóór 20 maart bij Wilma en Jos van 
Boekel, telefoon: 631839 

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 16 en 30 maart aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten 
Biljarten in het Joffershof:      
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- en vrijdagmiddag    
Yoga in het Joffershof:
 maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag van 18.45 - 19.45 uur  
 Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal:
 dinsdag van 10.00 - 11.30 uur
 Info 631839.
Jeu de Boules Joffershof:     
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur   
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
 Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen:  
 woensdag van 13.00 - 14.00 uur
 en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur  
 Info 06 43201502
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof:    
 donderdag van 14.00 - 16.00 uur 
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in 
het Joffershof:
 donderdag van 10.45 - 11.45 uur  
 Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het 
Joffershof:
 vrijdag van 9.15 - 10.15 uur   
 en van 10.30 – 11.30 uur
 Info 631232
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 
1e zondag van de maand om 14.00 uur. 
 Info 632028

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

Bekse Klinkertjes vallen opnieuw 
flink in de prijzen

Zondag 25 februari zijn de Bekse Klinkertjes op 
toernooi geweest in Heesch, alwaar Dance Team 
Nistelrode gastvereniging was. 
 
Voor het eerst dit seizoen kwam Fleur Jakobs uit 
met haar solo. Door ziekte was zij helaas een tijdje 
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uit de running, maar zondag stond ze helemaal fit 
aan de start. Fleur mocht als 1e dansen en behaal-
de een mooie score waarmee ze 9e werd.  
Als 2e danste Noa Jansen haar solo. Zij werd 6e. 
Lynn Kersten was als 6e aan de beurt en zette 
weer een hele mooie dans neer. Lynn blijft groeien 
en ook de punten laten dat zien: 243 punten kreeg 
zij van de jury. Dit is nog maar 3 punten verwijderd 
van promotie. Ze werd hiermee ook verdiend 3e.
Danique Hendriks danste als 10e in dezelfde cate-
gorie en behaalde deze keer al de promotiepunten! 
Met 248 punten van de jury werd ze 2e.   
 
Promotiepunten moeten 2x behaald worden om 
door te stromen naar de sportklasse. In de sport-
klasse begint de competitie voor het behalen van 
de Nederlandse titel én kwalificatie voor de Euro-
pese Kampioenschappen. 
 
De kleinsten van de vereniging, de Mini Stars ston-
den vandaag met 5 meisjes op het podium. Helaas 
was Tess ziek, waardoor hun showdans Poolgame 
niet kon starten.  
De Mini Stars leren veel bij. Elk toernooi scoren ze 
weer hoger. Ze behaalden een mooie 3e plaats. 
 
De juniorengarde van Pure startte in een deelne-
mersveld van 8 groepen als 3e en voor het eerst 
kreeg de groep de promotiepunten de jury. 
Met 249 punten werden ze daarmee ook verdien-
stelijk 1e. 
 
Ook showgroep Extreme danste opnieuw heel 
goed en behaalde wederom de 1e plaats. 
 
In de hoofdklasse kwamen Lisanne Rijs en 
Willemien Geurts uit met hun duo "Anne en 
Margot".  Ook zij wisten weer meer punten van de 
jury te krijgen dan de vorige keer en werden daar-
mee 2e. Gardegroep Evolution behaalde een 4e 
plaats maar was zeer tevreden over het behaalde 
resultaat.  
 
Als laatste danste showmodern Explosion. 
Zij wisten een hele mooie 3e plaats in de wacht te 
slepen.

Al met al een heel geslaagde toernooidag, waar 
we allemaal met trots op terugkijken. 
 
Het volgende toernooi staat gepland op 11 maart 
a.s. Dan gaan we op bezoek bij Dansvereniging 
Ready 2 Dance in Gemert. 
 
Op 8 april a.s. staat ons eigen toernooi op de 
agenda. U bent van harte welkom om onze 
dansen daar te komen bekijken.  
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Berichten uit het veld

Er staat weer een wintervogeltelling op de agenda 
vandaag en ik heb er zin in, maar vanwege de car-
navalsvakantie zal ik het ditmaal alleen moeten 
doen. Mijn inmiddels vaste telmaatje geniet van 
een welverdiende vakantie in de Achterhoek. Het 
is zonnig, maar niet erg warm. Het telrondje duurt 
een hele dag op de fiets, met een totale afstand 
van ongeveer 50 kilometer. Mijn telgebied ligt glo-
baal tussen de Maas en de A73 en strekt zich uit 
van Geijsteren tot Boxmeer. Het eerste wat me 
vandaag opvalt is de afwezigheid van grote groe-
pen Kolganzen, Brandganzen en Rietganzen. Zijn 
ze al weer vertrokken naar hun broedgebieden in 
het noorden? Is het een teken van het naderende 
voorjaar? Ik zie nog wel Grauwe Ganzen en 
Nijlganzen, maar dan vooral in paartjes van 2.
Op de Sambeekse Uitwatering zwemt een paartje 
Kuifeenden.

Kuifeend

De Kuifeend is een mooi klein zwart met wit eend-
je, met een grappige kuifje achter op de kop dat 
wappert in de wind. Van alle duikeenden kan de 
Kuifeend het langste onder water blijven. Kuifeen-
den broeden ook in Nederland, maar in de win-
ter zijn er ook overwinteraars uit het noorden. Wat 
me verder opvalt tijdens mijn tocht vandaag, maar 
ook deze gehele winter, is het grote aantal Buizer-
den dat ik tegenkom. Ik tel er met gemak 15.  Het 
zijn er de laatste jaren steeds meer geworden vol-
gens mij.
Langs de Passtraat vliegen me twee Groene 
Spechten tegemoet. Een ervan laat zijn luide lach-
ende roep al horen. Even verderop in het weiland
nabij de Groeningse Bergjes, zit een grote groep 
Knobbelzwanen. Ik tel er precies 20. Ze grazen 
rustig door terwijl ik ze bewonder. Het zijn prachti-
ge statige vogels. Aan de andere kant van de weg 
zoekt een aantal Kieviten naar voedsel op een ak-
ker. Ze worden vergezeld door Kramsvogels. Een 
mooie combinatie van voorjaarsvogels en winter-
gasten. Langs de Molenbeek tussen Vierlingsbeek 
en Holthees zie ik twee keer een helder blauwe 
flits. Het zijn IJsvogels die met grote snelheid de 
loop van de beek volgen en blauw oplichten in de 
winterzon. Op een akker langs de Maas tussen 
Vierlingsbeek en Maashees zoeken vijf Witte Kwik-
staarten naar voedsel. Driftig wippend met hun 
staartjes trippelen ze over de omgeploegde klei. 
Telkens even opvliegend en weer verder trippelend. 

Witte Kwikstaart

De Witte Kwikstaart is een grijs-wit vogeltje met 
een zwarte kruin, keel en borst. Omdat het trek-
vogels zijn zie je ze niet zo vaak in de winter. Wel 
in het vroege voorjaar. Het zijn dus echte voor-
jaarsbodes. Maar het kan nog mooier want op een 
paaltje langs de Vennenweg in Maashees zit een 
Roodborsttapuit. In de winter zie je deze vogels 
hier bijna nooit . Ze overwinteren voornamelijk in 
Zuid-Frankrijk, Spanje en Portugal. Meestal zitten 
ze op een paaltje en kijken met een schuin kop-
je naar beneden. Ze bespieden hun prooi, vliegen 
vanaf het paaltje snel naar de grond, pakken hun 
prooi en keren weer terug op hetzelfde paaltje. 
Ze eten vooral bodeminsecten. Met deze laatste 
waarneming is het voorjaar dus echt begonnen, 
ondanks de kou.

Ton van den Berg
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Zoals jullie al eerder hebben kunnen 
lezen is het week 13 (27 en 29 maart):

SAMEN STERK VOOR GOEDE 
DOELEN

Wij doen dit inmiddels alweer voor de 7ste keer!
Onderstaand willen wij u alvast uitleggen hoe het in 
zijn werk gaat, u hoeft nu dus nog niets te doen!

Dertien nationale collectes (waarvoor al in 
Vierlingsbeek en Groeningen gecollecteerd wordt) 
hebben we gebundeld. We komen nu dus één 
keer aan de deur in plaats van 13 keer.
Op het andere blad ziet u een overzicht van de 
goede doelen waarvoor u geld kunt schenken.
Bij voorkeur noteert u achter ieder goed doel het 
bedrag dat u wilt geven. Als u niets aangeeft wordt 
het bedrag verdeeld over de goede doelen. 
Nadat u alles bij elkaar opgeteld hebt kunt u het 
totaalbedrag contant in de envelop doen met het 
invulformulier.
Zorg dat de envelop goed dichtgeplakt is.
U hoeft geen naam te zetten op de invullijst of 
envelop. Uw bijdrage blijft anoniem.

Dinsdag 27 maart of donderdag 29 maart 
komen twee collectanten met identificatiepasje 
tussen 18.00 – 20.00 uur de envelop bij u opha-
len.

ZORGT U SVP DAT DE ENVELOP VOOR 
ONS KLAAR LIGT.

Voor alle duidelijkheid: de diverse acties van plaat-
selijke verenigingen en de basisschool kunt u 
gewoon aan de deur blijven verwachten.

We hopen dat de gezamenlijke collecte wederom 
naar ieders tevredenheid zal verlopen. Denk goed 
na over de giften die u doet en bedenk dat alle 
goede doelen uw steun hard nodig hebben. 
Wij zorgen dat uw bijdrage op de juiste plek terecht 
komt en houden u op de hoogte van het resultaat.

Voor straks alvast hartelijk bedankt voor uw mede-
werking en bijdrage, wij vertrouwen op u!

Namens de kerngroep Samen Sterk Voor Goede 
Doelen.

Plat praote ( 4 )

In deze aflevering kunt U Uw dialectkennis  even 
testen. 
De meeste ouderen onder ons zullen er wel geen 
moeite mee hebben. Van de nieuwe generatie 
weet ik het zo net nog niet. 
De oplossing vindt U verderop in dit blad. 

1. Er zit ‘nne merling op onze schansenhoop.

2. Wàt mot det klötje dor bej ons kötje áchter in 
d’n hof.

3. Hej zuukt nie mer ziene stoep te kère.

4. Za’k mien gert ’s vatte.

5. Dizze zeikdèèmpels krupe nie wieër.

6. As ge verrig ziet mak dan mit ‘n schottelslet ’t 
gutgat schôn.

7. D’n alde kel zit mar te smèle in ziene prôst.

8. t’Is seunt det de stekbère allemaol op zien.

9. In de graaf lag ‘nne gavel en ‘nnen bándel.

10. Ik heb det derke al ’n stötje nie mer gezièèn.

Rein Verhoeven
reinverhoeven@gmail.com
06-28578247

CARNAVALSLOTERIJ

EXTRA TREKKING

1e extra pries  € 11,- Lotnr.  885  Naam: Leeyen

2e extra pries  € 11,- Lotnr. 956 Naam: Rouwens

3e extra pries  € 11,- Lotnr. 484 Naam: Jeukens

4e extra pries € 11,-  Lotnr.  517 Naam: Weijers

Uitslag is ook na te lezen op: 
www.dekeieschieters.nl
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Invulformulier 

 

Fonds/Stichting Doel Bedrag 
  

Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld waarin kanker niet langer een 
dodelijke ziekte is. Wereldwijd werken wetenschappers naar deze dag toe.  Help daarom mee 
en geef tijdens  de collecteweek. www.kwfkankerbestrijding.nl 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 
De Brandwonden Stichting gaat voor de beste brandwondenzorg: de beste zorg aan patiënten, 
de hoogst mogelijke kwaliteit van leven en de meest effectieve preventie. 
www.brandwondenstichting.nl 
 

 
 

 

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

 

 
                  

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

 

 

 
Kinderhulp helpt kinderen in ons land die in armoede opgroeien. Zij helpt hen door simpele 
dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. 
www.kinderhulp.nl 
 

 

 

 

 
Samen naar een beter leven met reuma. Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders. 
www.reumafonds.nl" 

 

                                                   Totaal bedrag  
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KONINGSDAG VIERLINGSBEEK / GROENINGEN              

 
 

Op vrijdag 27 april dopen we het schoolplein weer om 
tot feestlocatie, waar we met jong en oud Koningsdag 
kunnen vieren! Voor alle kinderen uit Vierlingsbeek en 
Groeningen zijn er vanaf 13.30 uur diverse activiteiten 
gepland, terwijl er voor volwassenen een feestelijk 
terras klaarstaat.  
 
Vrijmarkt 
Ook bieden wij de mogelijkheid om speelgoed te 
verkopen. Kinderen/ouders, die dit willen, kunnen zich 
om 12.00 uur melden bij de organisatie op het 
schoolplein, alwaar ze een verkoopplek toegewezen 
krijgen. Let op: Het gaat hier alleen om verkoop van 
speelgoed/ handgemaakte producten. Geen kleding of 
huisraad. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
13.00 uur: Opening Koningsdag 2018 met het 
Wilhelmus. 
13.10 uur: Voorbereiding optocht: Versieren! 
13.30 uur: Optocht door Vierlingsbeek.  
14.00 uur: Start activiteiten. Aan bijna alle activiteiten  
kun je gratis deelnemen. Voor enkele activiteiten is een  
activiteitenkaart te koop voor € 2,50.  
15.30 uur: Wedstrijd penaltyschieten.  
16.30 uur: Einde middagactiviteiten en start 
feestelijkheden bij Herberg Thijssen. 
19.00 uur: Koningsmaal; Beek an Tôffel Koks koken 
gezamenlijk op een geheime locatie. 
Opgeven kan via www.vierlingsbeek-  
groeningen.nl/verkoop-verhuur. 
 
Wij hopen jong en oud te mogen begroeten om er 
samen een mooie dag van te kunnen maken. 
 
Namens Stichting GroeVie - Werkgroep Koningsdag. 
 

 
 
EXPOSITIE JACQUES VAN BAKEL & FRIENDS 
In het weekend van 24/25 maart en 31 maart/1 april 
zijn er in het Koningskerkje te Vierlingsbeek tussen 
11.00u en 17.00u schilderwerken te bewonderen van 
Jacques van Bakel & friends. 
 
Het idee om te exposeren is ontstaan op een 
brainstormbijeenkomst van GroeVie met het bestuur 
van het Koningskerkje. Deze bijeenkomst heeft 
geresulteerd in een aantal ideeën om mensen uit 
Vierlingsbeek en Groeningen de mogelijkheid te 
bieden om nog meer gebruik te laten maken van het 
Koningskerkje. 
 
Passie en plezier 
Jacques van Bakel verzorgt met 
veel passie en plezier al zo’n 13 
jaar lessen aan diverse groepen 
van 6 deelnemers. Per jaar 
geeft hij 2 blokken van 10 
lessen à 3 uur per les. Jacques 
noemt zich geen leraar maar 
een begeleider. Hij adviseert 
zijn leerlingen in kleur, 
perspectief en compositie.  
Je hoeft volgens Jacques niets te kunnen als je met zijn 
schilderlessen start, hij bouwt dit langzaam met je op. 
De leerlingen zorgen zelf voor de verf, penselen en het 
doek. De verfezels staan klaar in de lesruimte. 
Tijdens de exposities zijn er meerdere schilderwerken 
te bewonderen van diverse leerlingen / vrienden én 
van Jacques van Bakel zelf. En of ze ook te koop zijn? 
Dat bepaalt ieder voor zich volgens Jacques. 
 
Exposanten 24 en 25 maart 
Wim Muizers (Overloon), Joke Bongers (Maashees), 
Ciska van Rens (Maashees), Corry van Osch (Merselo), 
Jacques Bus (Vierlingsbeek), Willy Haaken (Rips), Frans 
Palmen (Venray) Riet Sauer (Gennep) en Jacques van 
Bakel (Vierlingsbeek). 
 
Exposanten 31 maart en 1 april  
Tonny van Rens (Vierlingsbeek), Ans Hendriks 
(Groeningen), Carla Verveer (Wanssum), Maria van der 
Light (Wanssum), Riny van Schalkwijk (Overloon), Elly 
Wilms (Merselo), Carina Smits (Holthees) en Jacques 
van Bakel (Vierlingsbeek). 
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Ladies Event in Vierlingsbeek
Na het grote succes van vorig jaar organiseren 
wij ook dit jaar een Ladies Event in Vierlingsbeek. 
Deze zal plaatsvinden op 21 maart 2018.
Het Ladies Event is bedoeld om vrouwen die het 
Event bezoeken een fijne, lekkere en ontspannen-
de avond te bieden. 
Dit jaar presenteren 42 ondernemers zich uit de 
regio Boxmeer en Venray. Denk hierbij aan: tas-
sen, sieraden, make-up, woonaccessoires, bloe-
men, nagelverzorging, eten, haarverzorging, 
hobby's, kleding en dergelijke.
100 bezoekers ontvangen een gratis Goodie Bag 
door middel van verloting.

Locatie: Concordia, Vrijthof 1 te Vierlingsbeek
Wanneer: 21 maart 2018
Tijd: 19.00 - 22.00
Entree: GRATIS

Volg ons Ladies Event op Facebook!

Kookworkshop

In april start LekkerBèks 
met kookworkshops. 
Iedere 3de dinsdag van 

de maand zal er een kookworkshop plaatsvinden 
van 20.15 tot 22.30 uur. 

Kosten per persoon € 30,00 per workshop.

Er zullen verschillende onderwerpen aan bod ko-
men. Inschrijving is per datum. 
Hierbij het eerste schema:

17 april No Waste 
15 mei Patisserie 
19 juni Vegetarisch 

Na die avond neem je een heerlijke maaltijd mee 
naar huis. Als je vragen hebt kun je altijd contact 
opnemen.

LekkerBèks 
Judith Rouwens 
Laurentiusstraat 57 
www.Lekkerbeks.nl 
info@lekkerbeks.nl 
06-14050298

HELP MEE ONZE MOOIE 
DORPEN SCHOON TE MAKEN!

Zaterdag 24 maart is de Nationale Opschoondag.
Tal van vrijwilligers steken hun handen uit de mou-
wen om hun omgeving schoner te maken door 
zwerfafval en dergelijke op te ruimen. 
Ook in Vierlingsbeek en Groeningen komen vrijwil-
ligers van de Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. en 
KBO Vierlingsbeek/Groeningen op die dag bij 
elkaar in Gemeenschapshuis “Joffershof” om 
09.30 uur. Men wordt verwelkomd met een kop 
koffie/thee en een stukje vlaai. Om 10.00 uur gaat 
men in groepjes op pad. Iedereen krijgt een veilig-
heidsvestje, een prikstok, handschoenen en 
vuilniszakken. Alle straten, paden, plantsoenen en 
pleinen in Vierlingsbeek en Groeningen kunnen 
worden opgeschoond als er genoeg vrijwilligers 
zijn! Die keus aan jou! Dit moet toch geen moeilijke 
keus zijn!!

Na het opschonen komt men om 12.00 uur met 
een voldaan gevoel terug in de Joffershof en krijg 
je soep en broodjes voor de bewezen diensten. 
Want dat extraatje heb je wel verdiend na een paar 
uurtjes in de natuur gezworven te hebben en het 
zwerfafval in vuilniszakken gedaan.

Sta op en kom onze teams bij de opschoondag 
versterken en maak onze dorpen nog mooier 
dan ze al zijn. Dan kan echter alleen met jullie hulp.
Iedereen uit Vierlingsbeek en Groeningen kan en 
mag meehelpen aan ons project. 

Kinderen, die mee helpen, krijgen een leuke 
attentie van de Regionale Afvaldienst. 
Geef je vóór 20 maart op bij Wilma en Jos van 
Boekel, de coördinatoren namens de Damesgym-
club en de KBO, telefoon: 0478-631839. 
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Bierproeverij van 3 Brouwerijen.

Op  vrijdag de 23 maart vindt alweer de derde 
bierproeverij plaats bij ons in de Herberg. Deze 
avond zal Funs Pubben vertegenwoordiger van 
La Trappe ons meenemen naar de wondere we-
reld van de Brouwerij van Abdij Koningshoeven, 
alwaar La Trappe wordt gebrouwen. Daarnaast 
zullen er ook diverse bieren aan u worden gepre-
senteerd van Brouwerij De Molen en Brouwerij 
Omer Vander 
Ghinste. De avond begint om 20.30 uur, er zal van 
elke brouwerij een mooie selectie  gemaakt worden
van welke  Speciaal Bieren er geproefd gaan wor-
den. Dit natuurlijk in combinatie met bijpassende 
koude en warme hapjes. U kunt genieten van deze 
bierproeverij voor de speciale prijs van €21.50 per 
persoon en daarvoor heeft u een geweldige avond 
met een zeer bijzondere beleving.

Op de Brouwerij van Abdij Koningshoeven uit 
Berkel en Schot worden de navolgende bieren ge-
brouwen; La Trappe Witte Trappist, La Trappe 
Blond, La Trappe Dubbel, La Trappe Isidór, La 
Trappe Quadrupel en La Trappe Puur. 

Op Brouwerij De Molen uit Bodegraven worden de 
navolgende bieren gebrouwen:  Op & Top, Hop & 

Liefde, Vuur & Vlam, Storm & Bliksem en Moord & 
Doodslag.
Van brouwerij Omer Vander Ghinste  uit Belgie ko-
men de navolgende bieren: Omer, Le Fort maar 
ook fruitbieren zoals Jacobins Rouge.

Funs Pubben zal uit dit ruime scala van bieren een 
mooie keuze maken van een 6-tal bieren en deze 
aan ons presenteren en laten proeven met een 
mooi en fascinerend begeleidend verhaal.

‘Kom en Proef de Stilte’ is de slogan van de Mon-
niken uit Berkel en Schot, waar La Trappe wordt 
gebrouwen. De stilte zal op vrijdagavond 23 maart 
plaatsmaken voor enorme gezelligheid. Luister en 
proef jij ook mee? Reserveer dan tijdig via onze 
website www.herbergthijssen.nl of bij Herberg 
Thijssen Spoorstraat 5 te Vierlingsbeek.

Twee kampioenen DES 
Vierlingsbeek

Korfbalvereniging DES kon onlangs in De Raaijhal 
in Overloon twee kampioensteams huldigen. 

Zowel de A1 als de D1 pakte de titel in de zaal. 
De D1 door met grote cijfers van Merselo (17-1) te 
winnen en de A1 door in een spannend duel, na 
een 1-4 achterstand, naaste concurrent Heumen 
te kloppen: 9-6. Op de foto de korfbalsters van de 
D1 en de A1, samen met Wim van den Munckhof, 
trainer van de A1. Bijzonder: de A1 van DES pakte 
dit seizoen voor de tweede keer, in twee verschil-
lende competities,  de titel. Binnenkort beginnen 
de korfbalteams van de Vierlingsbeekse club aan 
een nieuwe buitencompetitie.
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Héél veel kinderboeken te koop 
bij Bibliobeek van 3 t/m 21 april!! 

Vanaf dinsdag 3 april tot en met zaterdag 21 april, 
de start van de meivakantie, worden er weer 
boeken verkocht in Bibliobeek.   
Dit keer zijn het vooral kinderboeken: Héél veel 
prentenboeken en eerste leesboekjes. Van Dick 
Bruna tot Max Velthuys en van Gonnie tot Dikkie 
Dik. 
U kunt binnen in Bibliobeek 3 weken lang rustig 
snuffelen naar leuke peuter- en kleuterboeken én 
boekjes voor de beginnende lezertjes in groep 3.  

Iedereen is van harte welkom om te snuffelen tus-
sen deze afgeschreven kinderboeken. 
En... u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om 
iets te kopen! 
Sla uw slag en kom naar Bibliobeek!

Tijden: maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 
17.00 uur en zaterdag van 10.00-13.00 uur.

GEBOORTESTENEN

Geboortestenen zijn edelstenen die symbool 
staan voor een bepaalde maand in het jaar. 
Elke geboortesteen heeft zijn eigen unieke doel 
en betekenis, bijvoorbeeld geluk of een goede 
gezondheid. Geboortestenen zijn meestal 
verwerkt in sieraden, maar het bezit van het 
mineraal zelf is net zo speciaal en misschien 
zelfs nog bijzonderder om cadeau te doen. 
Ontdek wat de krachten zijn van de mystieke 
geboortestenen en wat ze betekenen voor 
degene die in de bijbehorende maand jarig zijn.

Maart                                                                  
Aquamarijn hoort bij de bofkonten die in deze 
maand geboren zijn. Deze steen helpt bij het 
verbeteren van de gezondheid van de drager.

Paaseieren zoeken en Paasvuur

Beste Groeningers,

Zoals elk jaar gebruikelijk organiseren wij ook dit 
jaar weer in ons dorp de traditionele paasgebruiken.

Op paaszondag 1 April is er eerst het paaseieren 
zoeken op de Groeningse berg.
De kinderen en hun ouders vertrekken onder
tromgeroffel om 17.00 Uur bij de Lemse Kuul en 
zijn ongeveer om18.30 uur weer terug.
Vervolgens peuzelen we de gevonden eieren op 
en begint de scheme  ring al bijna in te vallen.
Dan wordt het omstreeks 19.00 uur tijd voor het 
aansteken paasvuur. Het wordt opgebouwd aan 
de andere kant van de Maasstraat, recht tegen-
over de Lemse Kuul. Over de dijk kun je er dicht 
bij komen om je lekker te warmen aan het vuur.

U kunt uw snoeihout brengen bij Laurens van Dijk, 
Maasstraat 10 in Groeningen.

En wel op 17 - 24 en 31 maart tussen 10.00 uur 
en 16.00 uur

Ophalen is niet mogelijk.
HET MAG ALLEEN SNOEIHOUT ZIJN.
Ander hout wordt niet geaccepteerd!

Verdere info over het paaseieren zoeken bij Jeroen 
Rouwens, 06-15513483

Paaszaterdag The Odds bij 
Concordia
Op de zaterdag voor Pasen, 31 maart, treedt de 
Vierlingsbeekse band The Odds op in het café van 
zaal Concordia. Vanaf 21.00 uur bent u van harte 
welkom om te komen luisteren, meezingen, dan-
sen en een pilsje te drinken en dat allemaal zonder 
ervoor te betalen. 
The Odds spelen muziek uit de jaren 60 en 70 en 
recentere muziek die in die jaren gemaakt zou 
kunnen zijn.  Gewoon lekkere, ongecompliceerde 
en herkenbare muziek van bands als The Beatles, 
The Stones en The Who,  Creedence en Pink Floyd,
Brian Adams en Bob Marley.
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Advertorial

Op 21 maart 2018 zijn er 
verkiezingen voor de 
gemeenteraad van Boxmeer 
en 

Jan Stoffelen uit Vierlingsbeek
is verkiesbaar namens het

Lijst 1, kandidaat nummer 5.

Ik heb de afgelopen zestien jaar voor u in de 
gemeenteraad gewerkt en wil dit graag de 
komende vier jaar blijven doen.

Hiervoor heb ik uw stem nodig.

Met voldoende voorkeurstemmen

-minimaal 200-
is een zetel haalbaar

IIk was voor mijn pensionering in 2011 in het dage-
lijks leven werkzaam als  projectleider bij het wa-
terschap Peel en Maasvallei in Noord en Midden 
Limburg. Ik heb bijna 40 jaar ambtelijke ervaring 
op de vakgebieden weg- en waterbouw, cultuur-
techniek en ruimtelijke ordening.

Ik heb me in de raad onder meer ingezet voor de 
vakgebieden milieu, ruimtelijke zaken, woning-
bouw en subsidiebeleid, de herziening van de 
welstandnota, de aanleg van fietspaden, snelheids-
beperking Molenweg, de actualisatie van de be-
stemmingsplannen en het bouwrijp maken van 
nieuwe woongebieden, zodat er op veel plaatsen 
weer kan worden gebouwd. 

Voor de komende jaren zullen we de handen vol 
hebben aan het financieel gezond houden van onze
gemeente. We zullen goed na moeten denken 
waar we de beperkte middelen aan kunnen beste-
den. Ik wil mijn vakkennis inzetten om er voor te 
zorgen dat we tegen zo laag mogelijke kosten in 
staat blijven om de groenvoorzieningen, onze we-
gen en rioleringen in een goede staat houden op-
dat we geen erfenis van achterstallig onderhoud 
doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. 

We willen een wethouder Duurzaamheid en Inno-
vatie, één zorgloket voor alle zorgvragen, onder-
steuning bibliotheek in Vierlingsbeek, ondersteu-
ning van de kermis in Groeningen, etage Linde van 
Groeningen in stand houden met ondersteunings-
constructie, etc.
Voor al die zaken wil ik mij inspannen en hoop 
daarvoor uw steun te krijgen.

Ook nodig ik u hierbij uit om onze vergaderingen 
van de achterban te bezoeken. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom. Het vergaderschema staat op 
onze website: www.cdaboxmeer.nl

Een sterk CDA kan door haar directe invloed in 
Den Bosch en Den Haag veel meer voor Boxmeer 
betekenen dan vele andere partijen. 

Geef uw steun aan het CDA en stem bij voor-
keur op mij zodat het belang van Vierlingsbeek 
en Groeningen in Boxmeer kan worden inge-
bracht.

Tel. 0478-632205 of 06-48236890
Email: jstoffelen@ziggo.nl
jan.stoffelen@cdaboxmeer.nl 
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Advertorial

Lijst 4    

PK kiest voor open, eerlijk en transparant, betrokkenheid, dicht bij de inwoners en 
organisaties

De inwoners krijgen meer zeggenschap over de eigen straat, de eigen wijk of het eigen dorp. Door in te 
zetten op actieve deelname zijn we samen beter in staat om voor elkaar te zorgen en op te komen voor de 
minder sterke deelnemers in onze maatschappij.
PK is voor eerlijk delen en verdelen                                                                                                                                       
Iedere burger wordt door het gemeentebestuur aangesproken om deel te nemen aan de samenleving. 
Maatwerk van de gemeente is nodig om de positie van kwetsbare burgers te verbeteren. De gemeente 
moet daarom het initiatief nemen om in iedere kern een zorgcoöperatie te realiseren.

PK wil een duurzame samenleving                                                                                                                                 

PK wil dat we als gemeente er voor zorgen dat de inwoners kunnen leven in een gezonde en duurzame 
leefomgeving. Landbouw is onder andere noodzakelijk voor ons voedsel. Maar grootschalige en 
intensieve landbouw is slecht voor de gezondheid van mens en dier. PK wil geen megastallen, minder stank
en meer onaangekondigde controles op verleende vergunningen.                                                                                                                                    
De Maasheggen spelen een belangrijke rol in ons landschap.  PK wil terug naar de kleinschalige oorsprong 
van dit gebied. Dat betekent landbouwgronden weer weiland worden.

PK werkt aan een veilige woonomgeving waarin men zich thuis voelt. 

PK wil meer huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Tiny houses moe-
ten op korte termijn gerealiseerd worden. Levensloopbestendigheid en duurzaamheid zijn daarbij belangrij-
ke doelstellingen. De fietser moet in het verkeer prioriteit krijgen.  

Onze  Vierlingsbeekse kandidaten zijn:

Eric Smits (nr 4), ik ben al jaren betrokken bij de gemeentepolitiek. In het verleden ben ik voor PK burger-
raadslid geweest in de commissie inwonerszaken. Ik maak me sterk voor verkeersveiligheid, verenigings-
werk en de WMO.

Marjolein de Bruin (nr 8) Na de studie en een tijdje in het buitenland gewoond te hebben, zijn we een paar 
jaar geleden teruggekomen naar de gemeente Boxmeer. We wonen nu sinds 2012 weer met veel plezier 
in Vierlingsbeek. Ik werk als docente bij de HAS Hogeschool in Venlo. Het is een fantastische plek om te 
werken. We delen de mooie kanten van onze landbouw met jonge mensen en buitenlandse studenten en 
we dragen bij aan een veranderende, duurzame landbouw in Nederland.   
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Ook dit jaar weer de Lachende 
Bliek in Maashees (een avond met
een knipoog naar carnaval),                                              
zaterdag 6 oktober 2018.

Beste mensen uit Groeningen en Vierlingsbeek,

Carnaval zit er weer op, ook bij de Keieschieters 
weer een mooi feest. 

Wij willen graag laten weten dat de voorverkoop 
voor de Lachende Bliek in Maashees alweer ge-
start is. We zijn heel blij dat er al heel wat kaarten 
verkocht zijn en dat dus ook de belangstelling in 
andere dorpen groeiende is. 

Op zaterdag 6 oktober 2018, zal voor de derde 
maal “De Lachende Bliek” in Maashees plaatsvin-
den. Een avond met humor, muziek en veel ge-
zelligheid. Het programma staat weer als een huis 
met dit jaar o.a. een verrassende act door twee 
doldwaze dames. Daarnaast weer de top van ton-
praters uit Brabant. Vorig jaar hebben we veel 
Vierlingsbeekse en Groeningse mensen mogen 
begroeten. Dus als u wilt komen kijken, van harte 
welkom, maar wacht niet te lang (geen grapje).

Voor kaarten (€ 15,-) kunt u een mailtje sturen naar 
René Franssen, rene.franssen@live.nl of bel met 
Mark van Rhee 06-51921486. 

Alvast bedankt…..en heel veel plezier.

Online burgerpanel van start

Vanaf vandaag is het nieuwe burgerpanel van de 
gemeente online met een eerste vraag.  Als eerste 
wil het college van B &W weten welke onderwerpen
de inwoners interessant vinden voor het panel en 
of ze mee willen doen. Deze vragen kunnen de 
komende 4 weken worden ingevuld. Met het bur-
gerpanel vraagt de gemeente haar inwoners online 
zo’n zes keer per jaar om hun mening over verschil-
lende onderwerpen. Natuurlijk wil de gemeente 

altijd weten wat er leeft, maar gerichte vragen via 
het burgerpanel kunnen helpen het beleid of de 
dienstverlening nog beter af te stemmen op de in-
woners. 
www.burgerpanelboxmeer.nl

Maasziekenhuis: tweede serie 
biowalk

Het project biowalk, wandelen in de natuur voor 
diabetespatiënten van Maasziekenhuis Pantein 
trok in 2017 zo veel belangstelling dat het nu een 
vervolg krijgt met een tweede editie. De eerste 
nieuwe wandelgroep start eind maart en de twee-
de in september.
Het succes van de vorige serie biowalks heeft in-
middels spontaan een zelfstandige groep wan-
delaars van diabetespatiënten opgeleverd die 
voortaan wekelijks op pad gaat.

Suikergehalte daalt
Eén uurtje per dag stevig wandelen in de natuur 
betekent voor patiënten met diabetes type 2 in 
veel gevallen minder tabletten en insuline spuiten. 
Door te bewegen daalt het suikergehalte in het 
bloed. Daardoor kunnen minder medicijnen nodig 
zijn. Jacobien Driessen, diabetesverpleegkundige 
bij het Maasziekenhuis: “Eigenlijk gaat het bij bio-
walk om een verandering van leefstijl. Wij helpen 
de mensen op weg met tien wekelijkse wandelin-
gen op zaterdag, vergezeld door een IVN-gids die 
af toe iets vertelt over de natuur.”

Ze blijven wandelen
Zelf loopt Jacobien ook mee. “Al wandelend 
coach ik de patiënten en kunnen zij met vragen bij 
mij terecht. Bovendien heb je zo tevens een actie-
ve manier van lotgenotencontact. Dit werkt heel 
positief. Dat is ook gebleken uit onze enquête on-
der de deelnemers van de eerste groep. Ze zijn 
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allemaal blijven wandelen en ze ervaren de meer-
waarde voor hun gezondheid.”
Het biowalk-project is mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage van de Vrienden van het Maas-
ziekenhuis.

Informatie / aanmelden
De eerste serie van tien wandelingen van dit jaar 
start op zaterdag 31 maart om 09.30 uur. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij en toelating geschiedt op 
volgorde van aanmelding. Voor meer informatie of 
aanmelding: diabetesverpleegkundige Jacobien 
Driessen (j.driessen@pantein.nl), of telefonisch op 
dinsdag of donderdag tussen 8.30-9.00 uur: 
0485-845228.

Oproep voor alle ouderen 
(senioren) van de gemeente 
Boxmeer met fiets en/of e-bike 
(opgave vóór 15 april)

De SWOGB is van plan om in samenwerking met 
VVN (Veilig Verkeer Nederland) en met steun van 
de gemeente Boxmeer en de provincie Noord-
Brabant, in september een instructie dag/opfris-
cursus te organiseren voor en over het gebruik van 
fiets en/of e-bike in het verkeer. Omdat er de laat-
ste jaren een stijgende trend te zien is in het aan-
tal ongevallen onder deze doelgroep. Het doel van 
deze dag is om veiliger en met meer plezier aan 
het huidige drukke verkeer deel te kunnen deel-
nemen. Deze cursus zal afhankelijk van het aantal 
deelnemers in een van de grotere kernen plaats-
vinden. Deelname is gratis

Op deze dag zal er aandacht geschonken worden-
aan de volgende onderwerpen:
 - Kennis van de verkeersregels.
- Oefenen met de fiets en/of e-bike in de praktijk 

op een uitgezet behendigheidsparcours. 

Er zal een lokale rijwielhandelaar aanwezig zijn 
voor de nodige technische vragen/opmerkingen.
Bovendien is er aansluitend nog een fietstocht 
waaraan alle deelnemers kunnen deelnemen.  

Indien u belangstelling heeft, meldt u dit voor 15 
april bij Jan van Dijk.
E-mailadres janm.vandijk@gmail.com onder ver
melding Fiets en/of e-bike training met de volgen
de gegevens: man/vrouw, leeftijd, naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer.
Of per post sturen naar Dhr. J. van Dijk, Sint Jan
slaan 1C, 5836 AX  Sambeek met bovenvermelde 
gegevens.

Deelname is gratis!
Eind juni of begin juli hoort u of deze training 
(in september) doorgang vindt.

Oproep voor alle ouderen (senioren) van de ge-
meente Boxmeer met een scootmobiel (opgave 
vóór 15 april)

De SWOGB is van plan om in samenwerking met 
VVN (Veilig Verkeer Nederland) en met steun van 
de gemeente Boxmeer en de provincie Noord-
Brabant, in september een instructiedag/opfriscur-
sus te organiseren voor en over het gebruik van 
scootmobielen in het verkeer. Het doel van deze 
dag is scootmobielbezitters veiliger en met meer 
plezier aan het verkeer te laten deelnemen. 
Deze cursus zal afhankelijk van het aantal 
deelnemers in Boxmeer en/of  Overloon 
plaatsvinden. Deelname is gratis.

Op deze dag zal er aandacht geschonken worden
aan de volgende onderwerpen: 
- Kennis van de verkeersregels.
- Oefenen met het gebruik van de scootmobiel in 

de praktijk. 

Indien u belangstelling heeft, meldt u dit voor 15
april bij Jan van Dijk.
E-mailadres:  janm.vandijk@gmail.com onder ver-
melding Scootmobieltraining met de volgende
gegevens: man/vrouw, leeftijd, naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer.
Of per post sturen naar Dhr. J. van Dijk, Sint Ja
slaan 1C, 5836 AX  Sambeek met bovenvermelde
gegevens.

Deelname is gratis!

Eind juni of begin juli hoort u of deze training 
(in september) doorgang vindt.

Heldro ijs komt naar Nijmegen

De kogel is door de kerk. Heldro ijs zal dit voorjaar 
een tweede vestiging gaan openen in het centrum 
van Nijmegen. Op een Facebookpoll, die begin dit 
jaar online kwam werd massaal gereageerd door 
Heldro-fans uit heel het land. Nijmegen was met 
86% van de stemmen al zwaar favoriet ten op-
zichte van Venlo (14% van de stemmen). Heldro ijs 
luistert naar haar fans en dus komt het, dit jaar 80 
jaar oude ijsbedrijf, naar de oudste stad van 
Nederland.
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Heldro Nijmegen zal net als in Ottersum, ter plaat-
se vers schepijs bereiden, waardoor de smaakbe-
leving ook daar ongeëvenaard blijft. Jan Verbeeten 
van Heldro ijs: “Vanzelfsprekend zal ook hier niet 
aan het geheime en unieke Heldro-recept getornd 
worden. Gasten kunnen hierbij ook in Nijmegen 
kiezen uit de bekende en geliefde Heldro-toppings 
als warme chocolade, caramel of kersen, nootjes, 
Smarties, sauzen of onze heerlijke verse slagroom. 
De artikelen voor thuisgebruik, zoals literbakken, 
staven, wafels, choco’s en ijstaarten worden ook 
in Nijmegen in het aanbod meegenomen, maar 
deze zullen wel in onze ambachtelijke ijsmakerij in 
Ottersum gemaakt worden.“

Heldro wil kijken of de magie en aantrekkings-
kracht ook in een (grote) stad kan werken. Hierbij 
zijn zij op zoek gegaan naar een locatie waar over-
dag meegelift kan worden op de loop en drukte 
van het winkelend publiek, dus in het centrum van 
de stad. Maar ook een plek waar in de avonduren 
genoeg te beleven valt. “De locatie blijft nog even 
geheim, maar voldoet aan alles wat we voor ogen 
hadden en lijkt dus een ideale plek om Heldro ook 
in de stad groot te maken”, aldus Verbeeten.
Heldro Nijmegen zal naar verwachting werk gaan 
bieden aan 30 tot 40 personen, de werving en se-
lectie hiervoor is vanaf heden gestart. Vacatures 
zijn te vinden op de website van Heldro; 
www.heldro.nl .

Kunstkolk in Maasziekenhuis: 
schilderijen en houtsculpturen

Het Boxmeerse kunstcollectief Kunstkolk toont in 
samenwerking met Maasziekenhuis Pantein werk 
van haar leden in de openbare ruimtes van het zie-
kenhuis. Tot en met mei 2018 is er werk te zien 
van de Kunstkolkleden Lianne van den Boogaard 
en Gijs van Lanen.

Schilderijen Lianne van den Boogaard
Lianne maakt schilderijen waarin, door middel van 
kleur en streek, een beeld ontstaat dat opduikt 
uit het geheel. Soms is het beeld direct herken-
baar, soms nauwelijks zichtbaar. Dualiteit/Verbin-
ding is een terugkerend thema in haar schilderijen. 
Vormen die regelmatig terug komen zijn vogels 

of vleugels als symbool van de verbinding tussen 
aarde en hemel, landschappen, natuur, mens en 
dier. De Boxmeerse Lianne woont in Rijkevoort en 
heeft haar atelier in Sambeek. 

Gijs van Lanen:  ‘herlevend hout’
Beeldend kunstenaar Gijs van Lanen uit Over-
loon is begonnen met beelden uit gasbeton, maar 
al snel overgeschakeld op wortelresten van bo-
men. Daarin komt de natuur in de meest prachtige 
vormen naar voren. Het zijn echte bodemschat-
ten zou je kunnen zeggen. De natuur neemt vaak, 
maar geeft ook weer zoveel moois terug. Je moet 
het wel vinden en dan vooral nog zien. Het hout 
schoonmaken, bewerken, omdraaien, nadenken, 
weer kijken en het dan plotseling ....zien. Door de 
combinatie met het metaalwerk , gemaakt door de 
kunstsmid Juul Baltussen, komt de natuur weer 
tot leven en krijgt een nieuwe kans. 

Meer informatie over deze kunstenaars en het 
kunstcollectief Kunstkolk is te vinden op de web-
site: www.kunstkolk.nl
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Statiegeldbonnetjes voor Pink Mama

In de eerste twee maanden van dit jaar konden klanten van PLUS Verbeeten hun statiegeldbonnetje(s) 
doneren aan Pinkmama. Dit heeft het mooie bedrag van €600,90 opgeleverd. 
Meer weten over Pink mama?Kijk dan op www.pink-mama.nl

Op de foto vlnr: Jan Verbeeten (van PLUS Verbeeten), Marlies Verstappen-Muijsers en 
Marion Reefs-Fransen (beide van Pink mama)
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zaterdag 17 maart > ierse avond > 
ST. PATRICK’S EVE met live:  
THE COINCIDENCES
Op de Ierse nationale feestdag wordt Gryphus 
omgetoverd tot een heuse Irish pub. Waan U in 
het Temple Bar District in Dublin of waar dan ook 
op het groene beloofde eiland en vier het feest der 
feesten. Met een pint Guinness in de ene en een 
glas Murphy’s in de andere hand. En dit allemaal 
om de sterfdag van de heilige Paddy te herdenken. 
Rare jongens, die Ieren. Maar o zo gezellig! 

En het wordt alleen maar plezanter door de muziek
van The Coincidences. Lekkere Ierse folk van 
hoog niveau gemaakt door een bont gezelschap 
van acht mannen en vrouwen uit het Gelderse 
land. Soms mooi en intiem, dan weer ruw en hard 
in de hoogste versnelling. Traditionals, evergreens, 
jigs & reels. Gezelligheid gegarandeerd. En dan is 
het natuurlijk aan U om in de beste Ierse traditie 
uit volle borst mee te zingen. Slàinte!
zaal open: 20.30 uur > entree: 5,00 euro

zaterdag 24 maart > bandwedstrijd > 
OP UT TUFFELKE: THE FIRST RESORT 
+ COWART + BURNING CLOCKS + 
FREEB

Wat wordt de openingsact van Op De Tôffel 2018? 
Dat is dé vraag die ons vanavond allemaal bezig 

UITSLAG
1.  Er zit een merel op onze takkenhoop.

2.  Wat moet dat ventje daar bij ons schuurtje 
achter in de tuin?

3.  Hij heeft geen zin meer om zijn stoep te vegen.

4.  Zal ik mijn hengel eens pakken?

5.  Deze mieren kruipen niet verder.

6.  Als je klaar bent maak dan met deze vaatdoek 
de afvoer schoon.

7.  De oude kerel zit maar te mopperen in zijn 
leunstoel.

8.  Het is zonde dat de kruisbessen allemaal op 
zijn.

9.  In de sloot lag een hooivork en een hoepel.

10.  Ik heb dat meisje al een tijdje niet meer gezien.
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zal houden tijdens de 24e editie van bandwedstrijd 
Op Ut Tuffelke. Uit de stapel inzendingen zijn vier 
puike bands geselecteerd die het strijdperk zullen 
betreden, te weten:
➜	 THE FIRST RESORT – female 
 fronted hard rock uit Nijmegen
➜	 COWART – ruige poprock uit Vierlingsbeek
➜	 BURNING CLOCKS – alternatieve rock uit 

Oss
➜	 FREEB – razende hardcore doorspekt met 

hiphop uit Wanroij

Van dit viertal vertoont elke band een half uur zijn 
kunsten. In welke volgorde is een verrassing want 
die wordt door loting bepaald. Een deskundige jury
tenslotte, kiest de ongetwijfeld gelukkige winnaar 
van Op Ut Tuffelke en dat wordt een hele kluif ge-
zien het hoge peil van het deelnemersveld. Over 
de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd!

Als kers op de taart wordt vanavond ook de com-
plete line-up van Op De Tôffel 2018 bekend ge-
maakt. Wie staan er op zaterdag 23 juni allemaal 
Op De Tôffel? Na vanavond zijn er geen geheimen 
meer!
zaal open: 20.00 uur > aanvang: 20.30 uur > 
entree: gratis

vrijdag 30 maart > vinylavond > OP 
LOSSE GROEVEN met DJ’S PIET GOO-
REN + ROB BLENCKERS + DJ GIO-
VANNI AENGENEND + DJ’S ‘RINALDO 
DERKS VAN DE VEN + KOEN GERRITS

Vinyl is weer helemaal terug van nooit weggeweest. 
Alle reden om de pick-up weer van zolder te halen
en een paar liefhebbers uit te nodigen om thuis in 
de platenkast te gaan snuffelen. Piet Gooren, Rob 
Blenckers, Giovanni Aengenend, Rinaldo Derks 
van de Ven en Koen Gerrits hebben die uitdaging
aangenomen en allemaal een kist vol zwart goud 
meegenomen. .Het resultaat is een ratjetoe aan 
muziek die zonder twijfel zorgt voor een heerlijk 
feest der herkenning. Vanaf half negen gaat de 
naald in de groef!
aanvang: 20.30 uur > entree: gratis

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

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

GRYPHUS FORMULE 1 POOL
In het weekend van 23, 24 en25 maart gaat het 
dan eindelijk weer beginnen: het nieuwe Formule 
1-seizoen. Dan mogen alle bolides hun stal weer 
uit en lekker rond gaan grazen op het circuit Down 
Under. Welk team heeft z’n zaakjes het best voor 
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Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                                                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Warme Bakker Degen
Reclame: 19 t/m 24 maart
	 ●  3/4 Advocaatvlaai  €  8,45
	 ●  Vezelbrood  €  2,35
	 ● Pistoletje €  0,30

Reclame: 26 t/m 31 maart
	 ●  Paasvlaai  €  10,30
	 ●  Croissant	 €  0,70
	 ●	 8 Zachte broodjes + 2 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

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.

M.i.v. zaterdag 24 maart zijn wij weer geopend.
Voor meer informatie kijk op onze website!

www.poortvanloon.nl
www.martensasperges.nl

elkaar? Kan Ferrari of Red Bull het machtige team 
van Mercedes peentjes laten zweten? En zal het 
onze nationale trots Max Verstappen wederom 
lukken om potten te breken en onze harten sneller 
te doen laten kloppen? Denk jij antwoord te heb-
ben op al deze vragen, doe dan mee met de pres-
tigieuze Gryphus Formule 1 Pool!

Aanmelden of informatie inwinnen kan bij onze 
bookie van dienst André Rouwens 
(drezen@kpnmail.nl of 06-16716291). 
Uiterlijke inschrijfdatum is vrijdag 23 maart.

Natuurlijk worden ook dit jaar weer alle races 
(onder voorbehoud) uitgezonden op super groot 
beeldscherm in Gryphus (4x3m). Geniet samen 
met andere Formule 1 fans van alle inhaalacties, 
crashes, schuivers, spins, salto’s, donuts en al wat 
die mannen nog meer met hun bakkie kunnen. En 
als je meedoet met onze pool wordt al dit plezier 
nog eens verveelvoudigd!

in petto
➢		zaterdag 7 april > boekpresentatie > 25 JAAR 

OP DE TÔFFEL: HET BOEK
➢		zaterdag 14 april > duitse avond > 
 BIERGARTEN FEST

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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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ACTIE!!!
In Maart 10% korting

 op alle banden en accu´s!
Schootsveld 2
5821 EH Vierlingsbeek
tel. 0485 63 40 20
info@muldersautos.nl

www.muldersautos.nl

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

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

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

Spoorstraat 10 Vierlingsbeek
Tel 06 83 67 68 12
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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!! 
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STARTERSWEEK
19 t/m 25 maart

NIEUWBOUWWEEK
09 t/m 15 april

DOORSTROMERSWEEK
26 maart t/m 01 april

50+ WEEK
02 t/m 08 april

Kijk voor het programma en locaties op rabobank.nl/lvcm

Of je nu op het punt staat om je eerste huis te kopen, op zoek bent naar een andere woning 
of nieuw gaat bouwen, tijdens de Rabo Woon weken beantwoorden we al je woon vragen! 
Loop binnen bij één van de starterscafés, informatie bijeen komsten voor door stromers 
en nieuwbouwers of een presentatie op de Seniorenbeurs.

19 MAART
t/m

15 APRIL

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

De dagen worden langer, de kleurrijke bloemen laten zich weer zien, de eerste lammetjes komen op de wereld 

Dit betekent dat het tijd wordt voor de bandenwissel! 
 

 
 

 

 
- Zoekt u een opslag voor uw winterbanden? 

- Heeft u nog geen zomerbanden en/of zijn deze aan vervanging toe? 
- Wilt u uw banden laten verwisselen? (ook mogelijk op de bandenwissel avonden) 

 
Bel vrijblijvend voor meer informatie! 0478-631901 
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

Restaurant - Grand café - Proeverij

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"

Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 












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/


