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uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.
dorpsbladglobaal@home.nl
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29 maart 2017

				

Mocht u de collectanten gemist hebben die
op dinsdag 28 maart en donderdag 30 maart
gecollecteerd hebben en u wilt toch uw
bijdrage leveren, dan kunt u tot 1 week na
de collecte uw envelop inleveren bij de
bibliotheek.

25 Jaar Op De Tôffel presenteert:
ALLE 365 GOED!!:
HET HÉLE JAAR FEEST IN
ÉÉN AVOND MET
DE LOCO LOCO DISCOSHOW

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

DE GOEDE WEEK IN
JERUZALEM

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

Op de dinsdag in de Goede Week, op 11 april,
wordt er een inleiding gegeven over de
gebeurtenissen op Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Paaszaterdag, aan de hand
van de plekken zelf waar het gebeurd is in
Jeruzalem.
Er zal ook gesproken worden over hoe de
plechtigheden daar nú gevierd worden.
In de eerste eeuwen na Christus hebben
pelgrims al opgetekend hoe deze verliepen.
Het mag ons verdiepen in de wortels van ons
Christelijk geloof in de verrijzenis, dat we met
Pasen voluit vieren.

Laat je verrassen tijdens dit feest der herkenning en
dans er op los bij de grootste hits van toen en nu.
Alle feestdagen komen voorbij, want ze zijn Alle
365 Goed. Gezelligheid gegarandeerd!

Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur op het
Parochieel Centrum in Sint Anthonis, en duurt
tot 22.00 uur.

Het is Alle 365 Goed!! op zaterdag 13 mei in
Zalencentrum Concordia aan het Vrijthof te
Vierlingsbeek.

U bent van harte welkom.

Bestel nú tickets via www.opdetoffel.nl!
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22 apr
24 apr

Van de redactie:
●

●

●

●

●

Het is LENTE!!. De muggen dansen al volop,
volgen de koeien???
Kan het nóg sneller: het is net lente én de zomertijd is ook al ingegaan ???........
Wie weet deze zomer nog een nieuwe sport
erbij voor de ouderen onder ons:
wandelvoetbal!!.
Mooi en goed initiatief:
het oorlogsmonument wordt opgeknapt, "zij"
zíjn en wórden niet vergeten!.
Ben (Willems) en Jeanne (Vervoort-de Koning)
zijn voor hun belangeloze en tomeloze inzet
op vele fronten en gebieden, geëerd met de
Boxmeerse Speld van Verdiensten.
Kei, kei, kei proficiat!!.

27 apr
28 apr
29 apr
29 apr
2 mei
4 mei
8 mei

AGENDA

11 mei
12 mei
13 mei

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.
27 t/m
Collecte Samen Sterk
31 mrt
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
2 apr
Dansgarde De Bekse Klinkertjes: NDO
Toernooi in de Pit te Overloon
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
10 apr
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
11 en
RKVV-Volharding:
12 apr
Jaarlijkse bloemenactie
15 apr
Zonnebloem: Paasbrunch Zonnebloem
19 apr
VOVG: Rayonreis

18 t/m
21 mei
19 mei
21 mei
23 mei
24 mei
27 mei
27 mei
1 juni
4 juni
6 juni
8 juni
8 juni
10 juni

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
IBAN: NL77 RABO 0154 3925 02
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
Website: www.vierlingsbeek-groeningen.nl

10 juni
11 juni
12 juni
14 juni
18 juni
23 juni
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Gryphus: Bandwedstrijd: Op Ut Tuffelke
KBO: uitleg walking voetbal bij
Volharding
Koningsdag
Beek an Tôffel: Koningsmaal
aanvang 19.00 uur
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 		
Koningskerkje
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
VOVG: Wandelavond
KBO: bezoek Provinciehuis en Den Bosch
Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar
Op De Tôffel: Het Feest in Zalencentrum
Concordia
PLUS Wandel 4daagse i.s.m.
JOC Vierlingsbeek/Groeningen
KBO: wandelen o.l.v. wandelcoach
Harmonie de Herleving: Voorjaarsconcert
van de harmonie ’s middags in
Concordia
VOVG: Stadswandeling met gids door
Boxmeer
Gryphus: Hard rock café:
Maiden Night 2017
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
Groenings koor: Openlucht optreden bij
kapel in Groeningen met Gilde van 		
Groeningen
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
KBO: Fietsdag
VOVG: Bezoek aan Fruitpark Groenz
Kasteel De Voirt Groeningen: Concert met
chromatische mondharmonicaspeelster
Hermine Deurloo en gitarist Maarten van
der Grinten. Vanaf 19.30 uur
Informatie bij Han Morsink 06-53319279
of han.morsink55@gmail.com
Gryphus: Metal BBQ
Harmonie de Herleving:
Limonadeconcert van harmonie en
slagwerkgroep ’s ochtends in Concordia
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
KBO: Busdagtocht
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2017
VOVG: Fietstocht

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
10 juli
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
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
Kindervakantiewerk
20 aug 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
10 sept Smartlappenfestival i.s.m. jubileumeditie
Bèkse Bruggenloop
11 sept Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
13 sept VOVG: Najaarsontmoeting
18 sept VOVG: Jeu de Boules
21 sept KBO: Fietsmiddag
24 sept Kasteel De Voirt Groeningen:
Streekmarkt
Informatie bij Han Morsink 06-53319279
of han.morsink55@gmail.com
24 sept Zangvereniging Vondel: Jubileumconcert
70 jaar Vondel
28 sept Groenings koor: bloemenactie
30 sept KBO: Dag van de Ouderen in
‘t Joffershof
3 okt
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 okt
VOVG: Museum voor nostalgie en
techniek Langenboom
9 okt
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
11 okt
KBO: Spellenmiddag met kinderen
16 okt
VOVG: Workshop pompoenen bewerken
25 of
KBO:
26 okt
Excursie PSV Stadion
24 juni

4 nov
7 nov
7 nov
13 nov
16 nov
22 nov
23 nov
25 nov
10 dec
11 dec
13 dec
17 dec
19 dec
19 dec
30 dec

Beek an Tôffel: Bij de kok thuis
aanvang 19.00 uur
VOVG: Fitness en Fysiotherapie
van Dongen
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
KBO: Herfstwandeling
KBO: Sinterklaasviering in ’t Joffershof
VOVG: Sinterklaas
Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
VOVG: Kerstmarkt
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
VOVG: Kerstviering
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert
in het Koningskerkje
KBO: Kerstviering in Concordia
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
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

Harmonie
de
Herleving
Nieuws van de Harmonie en
Slagwerkgroep.
Jaarvergadering en huldiging van Koen Willems
die 25 jaar lid is en Jan Welbers en John Selten
die beiden al 50 jaar muzikant zijn.
Tijdens deze vergadering is John Selten
benoemd tot erelid van de Herleving.
Op dinsdag 7 maart zijn de leden van de harmonie
en slagwerkgroep in zalencentrum Concordia
bijeen om de jaarvergadering te houden.
De agendapunten worden vrij vlot doorgelopen.
Het jaarprogramma van 2016-2017 geeft een
indrukwekkende lijst van de vele optredens waar
harmonie, slagwerkgroep en de verschillende
jeugdgroepen acte de présence hebben gegeven.
Een teken dat de vereniging een belangrijke rol
vervult in Vierlingsbeek en Groeningen. Er werden
in het afgelopen verenigingsjaar in totaal 21 optredens, concerten en serenades verzorgd.
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Bij het onderdeel financiën wordt vastgesteld dat
de opbrengst van het ophalen van oud papier
gelukkig niet verder is teruggelopen, de opbrengst
van de vlaaienactie zelfs is toegenomen maar daar
tegenover staat dat het niet mogelijk is gebleken
om Bèèk & Gruuninge Got Talent te organiseren.
In 2017 zal de harmonie en slagwerkgroep extra
inkomsten proberen te genereren door in een wijk
van Vierlingsbeek het groenonderhoud te gaan
uitvoeren en verder zullen de leden van de vereniging een handje toesteken bij de kermis en de
open-air manifestaties zoals de Schintaler en
Golden Earring op 8 en 9 september. Bij het agendapunt Bestuursverkiezing wordt aangegeven dat
Wiel vorig jaar na de jaarvergadering is toegetreden tot het bestuur maar nog niet officieel is gekozen. Jan is aftredend en herkiesbaar. Marijn heeft
zich als nieuw bestuurslid aangemeld. Na het tellen van de stemmen kan worden vastgesteld dat
Jan is herkozen en Wiel en Marijn zijn gekozen.
Marijn neemt plaats achter de bestuurstafel.
Het is gangbaar om actieve leden die een belangrijke rol in onze vereniging hebben gehad en die
na lange tijd onze vereniging verlaten, erelid te
maken. John Selten speelt inmiddels 50 jaar als
muzikant mee, waarvan een aantal tientallen jaren
bij de Herleving. Helaas gaat John als lid stoppen.
Vanwege zijn inzet voor de vereniging heeft het
bestuur voorgesteld om John erelid te maken. De
leden stemmen met luid applaus in met dit voorstel.

met de blaas- en slagwerkmuziek. Verder staan de
volgende evenementen op het programma. 4 mei
Dodenherdenking; op 9 juli zomerconcert in het
park. Op 4 en 5 november uitwisseling met naamgenoot uit Zwaag bij Hoorn in Noord-Holland. Dan
verder op 12 november St. Maarten; 19 november
intocht St. Nicolaas; 17 december kerstconcert
met Vondel (onder voorbehoud)
Bij het einde van de vergadering aangekomen wordt
overgegaan tot de huldiging van de jubilarissen:
Koen Willems, die 25 jaar lid is, en Jan Welbers en
John Selten, die beide 50 jaar lid zijn. Jan Stoffelen
laat op het grote scherm een aantal foto’s van de
de jubilarissen zien waarop zij op muzikaal en organisatorisch gebied hun beste beentje voorzetten
voor de harmonie.
Jan Welbers is 50 jaar als muzikant actief. Hij is een
trouw lid van de vereniging; hij maakt voor zijn werk
altijd lange dagen, maar is desondanks zelden
verhinderd om de repetities bij te wonen. Ook bij
geldinzamelactiviteiten (zoals destijds het verkopen
van oude spullen op de rommelmarkt) kan altijd
een beroep op Jan worden gedaan. Daarnaast
heeft hij vele jaren werkschema’s gemaakt voor allerlei activiteiten. Hij neemt zijn opgedragen werkzaamheden altijd heel serieus en zorgt ervoor dat
alles prima geregeld is.
Ook John Selten is 50 jaar als muzikant actief,
waarvan zeker meer dan 20 jaar bij de Herleving.
Ondanks het feit dat hij altijd van ver moet komen
(St. Hubert is tenslotte niet naast de deur), is John
bijna altijd aanwezig en ook steeds op tijd. John
heeft altijd veel inzet voor de vereniging getoond,
door allerlei klussen uit te voeren waar de vereniging veel baat bij heeft gehad, zoals het bier tappen bij allerlei activiteiten, het verzorgen van het
drukwerk voor activiteiten en het kopiëren van directiepartijen. Ook bij optredens is John bereid om
extra naar Vierlingsbeek te komen. Zelfs bij serenades en allerlei tussendoor-optredens.
Het is erg jammer dat John op het einde van dit
seizoen wil gaan stoppen bij onze vereniging. Een
afscheid wordt te zijner tijd zeker georganiseerd.
Vooruitlopend op dit gegeven is inmiddels de oorkonde voor de benoeming tot erelid uitgereikt.

Verderop in de vergadering staat de waarnemendvoorzitter stil bij diegenen die de vereniging een
warm hart toedragen en waardoor de vereniging
kan draaien zoals ze nu draait. Hierbij kan worden
gedacht aan: de Vrienden van de Herleving en de
Sponsoren, Wies Willems voor haar inzet bij het
onderhoud van de uniformen, Toon Bus en Leo
Collaris voor hun hand- en spandiensten, Marjan
Jacobs voor haar inzet bij de blokfluitopleiding en
de samenspeelgroep en last but not least de leiding van het Jeugdafdeling in de personen van
Bernadette Wijnhoven en Ellen Jeuken die ervoor
zorgen dat de jeugd haar weg binnen de vereniging weet te vinden. Eind 2016 is de harmonie in
overleg met de ouders van de leerlingen begonnen
met een samenspeelgroep, waarin 19 leerlingen
eenmaal per 14 dagen onder leiding van Marjan
Jacobs samen muziek maken. Dit is de kweekvijver waaruit hopelijk de komende jaren de aanwas
van de harmonie en slagwerkgroep kan worden
verkregen.

Koen Willems is ook al weer 25 jaar muzikant. Hij is
begonnen als blokfluiter en opgeleid als klarinettist.
Ook Koen is al vele jaren actief op allerlei fronten
voor de Herleving. Bestuurswerk, muziekcommissie, zingen bij Hollands Glorie en The Voice van
‘t Vrijthof, voorbereiding van activiteiten, Bloasproat, de vlaaienactie... niets is teveel voor Koen!
Vanaf het moment dat het klarinetspelen helaas
door een zenuwstoornis niet meer mogelijk bleek,
is Koen niet bij de pakken neer gaan zitten. Hij is
actief geworden bij het slagwerk, waar aanvulling
zeer welkom is. Sinds kort is hij bovendien begonnen met het bespelen van de bas, waardoor hij een

Het jaarprogramma voor 2017 wordt vastgesteld.
Op 21 mei wordt het voorjaarsconcert gehouden.
Hierbij zullen de Vrienden van de Herleving de
nieuwe sponsoren en de nieuwe banners presenteren. Op 11 juni organiseert de harmonie en slagwerkgroep samen met de blokfluiters en de samenspeelgroep een Limonadeconcert om vooral
ouders en kleine kinderen in contact te brengen
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om te zien dat jong en oud heel goed samen gaan.

mogelijk opvolger van John bij de harmonie kan
worden.

Ondertussen komen er niet alleen nieuwe gasten
bij Allesbijeen maar ook hebben we verschillende
nieuwe dieren gekregen waaronder een parkiet,
3 vissen en twee kippen.

Jan Stoffelen nodigt Koens partner Marjolein, Jans
partner Francien en Johns muzikale vriendin Elly
uit om de draaginsignes op te spelden die horen
bij een 25-jarig en 50-jarig lidmaatschap. Jan overhandigt de jubilarissen de oorkonde van de Bond
van Muziekgezelschappen en biedt hen een fraai
boeket met bloemen aan.
Hierna krijgen de leden van de vereniging de gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren en wordt
de jaarvergadering afgesloten.

In het nieuwe jaar was het al snel carnaval.
We kregen bezoek van Prins Jordy en zijn adjudanten Coen en Jasper en raadslid Bram.
De laatste drie zijn de kleinzonen van een gast van
Allesbijeen waardoor de verassing extra groot was.
We hebben een fijne middag gehad met
carnavalsmuziek onder het genot van een heerlijk
glaasje advocaat met slagroom.

Harmonie De Herleving, Jan Stoffelen, secretaris.

Ook is er bij ons aandacht voor uiterlijke verzorging
en ontspanning. Beautysalon Chantal kwam bij ons
op bezoek en voorzag elke gast van een ontspannend gezichtsmasker en een handmassage. Heerlijk!
Naast de peuters van de Vuurtoren, die eenmaal
per maand op bezoek komen, hebben we ook de
samenwerking gezocht met de Buitenschoolse
opvang van de basisschool. Hier gaan we eenmaal
per maand een leuke activiteit ondernemen zoals
een filmmiddag, spelletjes spelen, koken e.d.
Ook in 2017 organiseerde het Oranje Fonds NLdoet.
Op vrijdag 10 maart was het zover: in samenwerking
met vrijwilligers en Blommestein Hoveniers zijn we
begonnen om een mooie overkapping te maken
voor de fietsen en scootmobielen. Ook is er een
mooi afsluitbaar berging waar we spullen in kunnen
opbergen zoals de elektrische duofiets. Dit is een
fiets waar 2 personen naast elkaar kunnen fietsen,
erg gezellig. Indien u er gebruik van wilt maken dan
kunt u contact met ons opnemen. Natuurlijk bent u
ook van harte welkom om een keer te fietsen met
1 van onze gasten!

Koen, Marjolein, John, Francien en Jan.

Lente in aantocht

Daarnaast is onze tuin weer zomer klaargemaakt.
Er is gesnoeid, onkruid verwijderd en geschoffeld,
het ziet er weer piekfijn uit. Een prima plekje om een
keer een kopje koffie of thee te komen drinken.
Ook zijn de ramen gewassen zodat wij weer naar
iedereen kunnen zwaaien die voorbij komt.

‘Alles bijeen’ biedt in de Joffershof in Vierlingsbeek
kwetsbare ouderen, licht dementerende en/of
mensen met andere lichte beperkingen een daginvulling die afgestemd is op de interesses en behoeften van de gasten.

Vrijdag 24 maart was het Nationale Pannenkoekdag,
we hebben een kleurwedstrijd voor alle kinderen
van groep 5/6 georganiseerd en de 10 mooiste
kleurplaten uitgekozen. De winnaars van de kleurwedstrijd zijn uitgenodigd door een filmpje waarop
onze gasten de prijswinnaars bekend maakten.

Hierbij weer een bericht vanuit Allesbijeen!
Er is weer veel gebeurd en gedaan. We hebben
met kerst een gezellige bijeenkomst gehad waar
we samen met onze gasten en hun mantelzorger
genoten hebben van een gezellige kerstbrunch.

Zoals u leest is Allesbijeen een hele fijne plek voor
jong en oud. Indien u geïnteresseerd bent of graag
een keer een kijkje wilt komen nemen kunt u gerust
even binnenlopen, of neem contact met ons:
06-33135553 of www.allesbijeen.com

Het oude jaar werd afgesloten met Oliebollen die
we samen met onze gasten hebben gebakken.
Theater Pimpernel kwam in januari bij ons een
voorstelling geven. Dit was een cadeau van Marion
Reefs, waar we samen met de peuters van de
Vuurtoren enorm van hebben genoten. Zo mooi

Groetjes van het team van Allesbijeen.
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KONINGSDAG VIERLINGSBEEK / GROENINGEN

Op donderdag 27 april a.s. 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 2017 met het
Wilhelmus.
13.10 uur: Voorbereiding optocht: Versier je fiets op
het schoolplein en win een PRIJS. Neem zoveel mogelijk
eigen versiering mee. Heb je niets? Kom dan toch! Ook
de organisatie heeft versierspullen.
13.30 uur: Optocht door Vierlingsbeek. Route:

Schoolplein-Kloosterstraat-Willem 1 straat-Jan de
Beijerstraat-Merletgaarde-Prins van OranjestraatJenniskensstraat-Vierling-Fietspad-Udo de Boyestraat-Prins
van Oranjestraat-Arn. v. Gelrestraat-Laurentiusstraat-Pastoor
Janssenstraat-Schoolplein.

14.00 uur: Start activiteiten. Aan bijna alle activiteiten
kun je gratis deelnemen. Voor enkele activiteiten is een
activiteitenkaart te koop voor € 2,50. Het gaat hier om:
Broodje bakken / Appel schillen en bakken / Ranja /
Snoepzak / Zakje chips. Zonder Activiteitenkaart kosten
deze activiteiten/versnaperingen € 1,00. Overige
activiteiten: Schminken, Knutselen, Springkussen,
Eendjes vangen, Koekhappen, Oud-Hollandse
spelletjes, Voetballen-Penaltyschieten, stoepkrijt
tekeningen maken, Ponyrijden.
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15.30 uur: Wedstrijd penaltyschieten op het
voetbalveldje op het schoolplein. (Vanaf groep 1.)
Hiermee is een leuke prijs te winnen.
16.30 uur: Clown Ronnie Ballonnie komt de kinderen
ophalen voor de kinderdisco en prijsuitreiking bij
Herberg Thijssen .
17.00 uur: Einde middagactiviteiten; start
feestelijkheden bij Herberg Thijssen met om
21.00 uur: Jackson’s Cage.

Wij hopen jong en oud te mogen begroeten om er
samen een mooie dag van te kunnen maken.
Namens Stichting GroeVie - Werkgroep Koningsdag:
Anke Joren / Bregje Bardoel / Chantal van Boekel / Jack
Vervoort / Marieke Willems / Sabine Schoenmakers
/Saskia Weijmans
KONINGSMAAL
Op 28 april 2017 bereiden de koks samen een uniek
koningsmaal. Dit koningsmaal wordt voor ongeveer 30
gasten op een unieke locatie geserveerd. Aanvang
19.00u.
Foto: Koningsmaal
2016
Locatie: museum van
postzegel tot tank

Wie zijn onze koks van het Koningsmaal 2017?
Onze koks zijn: Jacq Bus, Dineke en Han Morsink,
Maarten Berbers en Jan van Bergen.
Voor info en aanmelding: http://www.vierlingsbeekgroeningen.nl/verkoop-verhuur/

Wilt u in het mooie dorp Vierlingsbeek blijven of komen wonen?
ingen. Met name voor starters maar ook voor alle
andere doelgroepen. We vertellen daar niet alleen
over, we zullen ook verschillende voorbeelden
laten zien van woningen en woningbouwprojecten
die we in de regio op onze eigen, unieke wijze
hebben ontwikkeld en gerealiseerd.

Ontwikkelend bouwer Raaijmakers bouwt al
jarenlang woningen voor starters.
Dat doet hij ook en nog steeds voor andere
doelgroepen, jong en oud, alleenstaanden en
gezinnen. Het bouwbedrijf heeft veel ervaring
op het gebied van maatwerkwoningen die met
een grote mate van inspraak, rekening houdend
met de persoonlijke wensen van de koper,
worden gebouwd. Bij bouwbedrijf Raaijmakers
heet dat MPO, het alternatief voor CPO.
Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd en wilt u op de informatieavond op 18 april a.s. erbij zijn, meldt u zich dan
aub uiterlijk vrijdag 14 april aan bij Frans Spiekman,
secretaris van de dorpsraad: per e-mail
frans.spiekman@ziggo.nl of telefonisch 631826.

Met Bram Verstegen van de werkgroep Wonen
van dorpsraad Vierlingsbeek hebben wij over de
vraag naar starterswoningen en over de woningbouwmogelijkheden op de locaties Vierlingh,
Hulder en Hoefiezer gesproken.
In goed overleg met de dorpsraad hebben wij
afgesproken om binnenkort een informatieavond
te houden. Iedereen is welkom. Wij vertellen u alles
over de mogelijkheden van multifunctionele won-

Informatieavond:

Wanneer: dinsdag 18 april
Waar:
gemeenschapshuis Joffershof
Tijd:
19.30 uur
Ons ideeënboek kunt u op deze avond vrijblijvend
meenemen.
De koffie staat voor u klaar !

Vondelnieuws
Maandag 6 maart zijn de Vondelleden bij elkaar gekomen voor de algemene ledenvergadering. Zij kijken terug op een succesvol en goed verlopen eerste
jaar met dirigent Eric Roefs en een mooie afsluiting
van het jaar met een sfeervol Kerstconcert. Deze
avond worden vier jubilarissen in de bloemetjes
gezet, die ieder 12 ½ lid zijn.

Ben Willems, Ria de Hoog, Ellen Jeuken en
Marie-José Kusters.
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Vierlingsbeek/Groeningen
Verslag jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering op vrijdag 10 maart
zes leden gehuldigd wegens hun langdurige lidmaatschap.

Verder neemt Vondel afscheid van Martin van
Rijswijck als voorzitter van het bestuur. Geen echt
afscheid want hij blijft wel zingen bij Vondel.
Voor zijn negen jaar voorzitterschap wordt hij
benoemd tot Erelid.
En deze avond een nieuw bestuurslid,
Joke Frederix. Voor haar veel succes.
Tijdens deze vergadering kijken we ook vooruit.
Op 4 mei zijn we samen met het Groenings koor en
Harmonie De Herleving aanwezig bij de Dodenherdenking.
Vondel 70 jaar, wordt gevierd op 24 september met
een concert bij Concordia met enkele gastkoren.
Zondag 17 december kunt u weer genieten van het
Kerstconcert in het Koningskerkje.
Hopelijk kunnen we weer rekenen op uw steun tijdens onze jaarlijkse bloemenactie op 1 juni.

Mevrouw An Fleuren-Voesten is 25 jaar lid
De heer Wim Seuren en mevrouw Annie SeurenJordens zijn beide ook 25 jaar lid
De heer Antoon Lenkens en
mevrouw Mia Lenkens-Verblakt zijn beide 30 jaar lid
Mevrouw Anneke Claassen-Deenen is 35 jaar lid.
Zij werden toegesproken door de voorzitter en in
de bloemetjes gezet.

Uitbreiding van het Vondelkoor is zeer welkom.
Kom gerust , zonder verplichtingen, een keer luisteren naar de Vondelklanken. We repeteren op
maandagavond bij Concordia van 20.00 uur tot
22.00 uur. www.zangvereniging-vondel.nl
Namens Vondel.
Marie-José Kusters.

De kiendames Riek Achten en Ger Gooren werden
verrast met een moderne kienklok en nieuwe kaarten.
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Er werd afscheid genomen van twee bestuursleden, t.w. mevrouw Jeanne Vervoort-de Koning
en de heer Ben Willems. Beide kregen de Speld
van Verdienste van de gemeente Boxmeer opgespeld door wethouder Verstraaten. De voorzitter
bedankte beide bestuursleden voor hun jarenlange
inzet voor onze KBO. Ook was er een mooie terugblik met foto’s. Natuurlijk werden ook zij in de
bloemetjes gezet.

Doe goede wandelschoenen aan!!
Er zijn geen kosten aan verbonden maar u dient
zich wel aan te melden met onderstaande strook
voor 30 maart bij Marius Cuijpers, Overambt 30

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 31 maart en14 april. 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
We mochten twee nieuwe bestuursleden verwelkomen. Mevrouw Joke Frederix en mevrouw Ria
Weijmans treden toe tot het bestuur. Wij wensen
hen heel veel succes.

Koenen Media- en Communicatie start
in Vierlingsbeek

Lente-natuurwandeling

‘Meer dan mooie woorden’

Donderdag 6 april maken we een wandeling door
het Maasheggengebied met een IVN-gids.
We vertrekken om 13.30 uur bij het Joffershof.
De wandeling duurt ± 2 uur en bij terugkomst
wacht er een kopje koffie/thee in het Joffershof.

Sinds begin maart is Vierlingsbeek er een nieuwe
ondernemer rijker. Ron Koenen (44) heeft de stoute
schoenen aangetrokken en besloten in deeltijd een
eigen media- en communicatiebedrijf te beginnen.
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wen, meer naamsbekendheid, meer omzet, meer
winst. Maar ook verenigingen kunnen bij mij
terecht met hun vragen over hoe ze hun communicatie kunnen verbeteren. En als ze niemand hebben om persberichten te schrijven, dan help ik ze
daar tegen een speciaal tarief graag bij. Ondernemers, maar ook verenigingen en particulieren, kunnen voor vragen over het totale mediapakket,
van het redigeren van een tekst tot het maken van
een tv-bedrijfsreportage of –serie, bij mij terecht.”
Met een lach:
“Laat de opdrachten maar komen…”
Kijk voor meer informatie op
www.koenenmediaencommunicatie.nl.
Of neem contact op met Ron Koenen via
info@koenenmediaencommunicatie.nl

Toernooi
Dansvereniging
De Bekse Klinkertjes
2 april 2017
Dansvereniging De Bekse Klinkertjes uit
Vierlingsbeek organiseert op zondag 2 april a.s.
voor de 5e keer een garde- en showdanstoernooi.
Dit danstoernooi vindt plaats in het Gemeenschapshuis De Pit in Overloon.

Ron Koenen liep al langer rond met het idee om
voor zichzelf te beginnen. “Ik ben al meer dan 18
jaar actief in de journalistiek, waarvan de laatste
zes jaar als hoofdredacteur van Peel en Maas (TV)
in Venray, maar droom eigenlijk al jaren over het
opstarten van een eigen media- en communicatiebedrijf. Ik denk dat daar een markt voor is. De tijd
is nu rijp om mijn droom bewaarheid te laten worden.”
Naast zijn werkzaamheden als hoofdredacteur is hij
tevens bestuurslid van de Stichting Wielerpromotie
Venray en nauw betrokken bij de organisatie van
het sportgala in Venray. In Vierlingsbeek is hij vooral bekend als oud-voetballer en jeugdtrainer van
Volharding. En als medeauteur van het jubileumclub ‘Volharding, dat is onze naam’ van de Vierlingsbeekse voetbalclub. Ook schreef hij mede het
wielerboek ‘D’r op en d’r over’, dat ter gelegenheid
van de komst van de Eneco Tour en de NoordLimburgse Wielerweek naar Venray is uitgegeven.
De nieuwbakken ondernemer denkt dat er een
markt voor een media- en communicatiebedrijf in
de regio Vierlingsbeek-Boxmeer-Venray is. “Het
medialandschap explodeert momenteel, maar wat
blijft is de behoefte aan heldere en oprechte verhalen. Verhalen die overtuigen en inspireren, zowel op
schrift als op beeld.” Het vertellen en vormgeven
van die verhalen is een van specialiteiten van
Koenen Media & Communicatie: van huisstijl tot
magazine, persbericht, (promotie)film, tot het opzetten van een (online) bedrijfs-of verenigingscampagne: Koenen Media & Communicatie biedt een
mooi en gevarieerd mediapakket, zowel on- als
offline. “Ik doe en kan niet alles zelf, maar met mijn
netwerk van ontwerpers en cameramensen wel
heel veel. Goede content zorgt voor meer vertrou-

Het toernooi begint om 10.15 uur met de opening
door de 30 leden van De Bekse Klinkertjes. De dag
zal eindigen rond 20.00 uur met de prijsuitreiking.
Het belooft een gezellige dag te worden met vele
mooie en schitterende dansuitvoeringen; kortom
een dansspektakel van hoog niveau.
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Op zaterdag 8 april staat de band LikeU2 in Concordia op de planken. De bandleden brengen tijdens dit concert, dat in het teken staat van het feit
dat het zalencentrum vijftien jaar geleden zijn deuren aan het Vrijthof in Vierlingsbeek opende, een
eerbetoon aan hun vier helden uit Dublin. In die
vijftien jaar heeft Jan Nillesen hoogte- en dieptepunten meegemaakt. “Maar we zijn er nog steeds
en daar ben ik trots op. Ik heb nog altijd werk zat.”

Dansvereniging De Bekse Klinkertjes neemt zelf
deel met 9 dansen in de diverse categorieën,
namelijk:
- 2x in de categorie Garde Solo Junioren Vrije
Klasse;
- 1x in de categorie Garde Junioren Vrije Klasse;
- 1x in de categorie Show Karakter Junioren;
- 1x in de categorie Garde Jeugd Vrije Klasse;
- 1x in de categorie Show Modern Jeugd Sport
Klasse
- 1x in de categorie Garde Hoofdklasse Sport
Klasse;
- 1x in de categorie Show Modern Hoofdklasse
Sport Klasse;
- 1x in de categorie Show Duo Hoofdklasse

Niet alleen met het runnen van het zalencentrum,
maar ook met zijn hotel, dat acht kamers telt, en
zijn catering weet de Vierlingsbeekse ondernemer
zijn uren goed te vullen. “Natuurlijk is dat hard
werken, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat,
maar ik geniet er volop van. Ik heb in al die jaren
zoveel verschillende mensen over de vloer gehad
en dingen meegemaakt, daar zou je een boek over
kunnen schrijven. Die herinneringen koester ik. Ik
ben als vierde generatie Nilessen aan Concordia
verbonden, eerst aan de Spoorstraat en nu dus
alweer vijftien jaar aan het Vrijthof. Op 28 oktober
2018 ben ik 40 jaar kastelein. Ik weet niet beter…”
Met het concert van LikeU2 staat Jan Nilessen als
muzikant in hart en nieren op een manier die bij
hem past stil bij vijftien jaar Concordia aan het
Vrijthof. Hij staat niet graag zelf in de picture, maar
geniet vooral van muziek. “Van alle soorten en maten. Ik zit zelf al meer dan 40 jaar bij de harmonie,
maar hou ook erg van de muziek van U2. Anders
had ik Ger en zijn vrienden natuurlijk ook niet uitgenodigd. Drie jaar geleden bij de viering van mijn
35-jarig jubileum als kastelein traden ze ook op en
dat was een groot succes.” Met een grijns: “Toen
heb ik zelfs nog een stukje met ze mee mogen
blazen op mijn saxofoon…”

Tijdens het toernooi wordt er garde, show-modern
en show-karakter gedanst. Iedere dans wordt door
een vakjury beoordeeld op choreografie, presentatie, houding, moeilijkheid, spreiding, verplichte elementen en uitvoering.

Voor drummer Ger Joosten is het optreden in
Vierlingsbeek een thuiswedstrijd. De formatie, die
sinds kort weer flink aan de weg timmert met een
nieuwe show, heeft een grote passie voor de
Ierse rockband. “Zowel voor de muziek als de
artiesten”, beaamt Joosten. “Tijdens onze show
brengen we een gevarieerd repertoire ten gehore,
waarin zowel het bekende en wat oudere werk van
U2 natuurlijk prominent aanwezig is.”

Iedereen is van harte welkom op ons toernooi in
De Pit op 2 april 2017.
Dansen is niet alleen leuk om te doen, maar
óók leuk om naar te kijken!

Jan Nillesen viert 15-jarig
jubileum zalencentrum met
concert LikeU2
“Concordia moet van en voor
Vierlingsbeek blijven”
“Als iemand deze tent voor een miljoen wil
kopen, dan is ie van harte welkom.” Hij zegt het
met een lach. Jan Nillesen, eigenaar van Zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek, is iemand
van het type ruwe bolster, blanke pit. Dat hij een
hart voor de gemeenschap heeft, blijkt echter
ook uit zijn vervolgantwoord. “Maar ik ga dit
gebouw niet aan de eerste de beste Chinees
verkopen. Concordia moet van en voor
Vierlingsbeek blijven.”

LikeU2 noemt zich een coverband, geen tributeband. “Het gaat ons om de muziek, we imiteren de
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bandleden niet met hun kleding ofzo. We zijn geen
look-a-likes. Wij blijven onszelf en willen samen
met goede zang en de karakteristieke U2-gitaar-,
bas- en drumpartijen een strakke, muzikaal sterke
liveband vormen die de bezoekers meeneemt op
een eigen U2-avontuur. Hits als Out of Control tot
The Unforgettable Fire, van Bullet The Blue Sky tot
Sometimes You Can’t Make It On Your Own komen daarin natuurlijk voorbij. Iedereen die het U2gevoel weer een keer wil meemaken, nodigen we,
mede namens Jan, van harte uit voor ons optreden
in het jubilerende Concordia.”

helaas lieten ze mij op 3 maart in de steek. Echter
de volgende dag, op 4 maart tijdens een fietstocht,
waren ze toch plotseling te zien boven Holthees.
Eerst een groep van 20 vogels die zochten naar
een geschikte plaats om te landen, en meteen
daarna een groep van 11 Kraanvogels die richting
het noordoosten vlogen. Mooi in V-formatie vlogen
ze richting hun broedgebied.
Het is telkens weer heel indrukwekkend om deze
grote prachtige vogels te zien op de trek van hun
overwinteringsgebied in Zuid-Europa naar hun
broedgebieden in Centraal en Oost Europa, van
Noord Duitsland tot in Zweden, de Baltische
Staten en Siberië tot in Centraal Azië.

Jan Nilessen wordt over twee jaar 65 jaar. Zijn
pensioen lonkt. Of niet? “Ik ben voorzichtig op zoek
naar een opvolger en er vinden allerlei gesprekken
over de toekomst van Concordia plaats, maar de
kogel is wat dat betreft nog lang niet door de kerk.
We wachten het wel af. Je daarover druk maken,
heeft toch geen zin. Het belangrijkste is dat je gezond bent en geniet van het leven.”
Voorafgaand aan het concert van LikeU2 treedt de
Vierlingsbeekse-Overloonse coverband The Fools
in de grote zaal van Concordia op. Vanaf 22.00 uur
speelt Duo Uniek in het naastgelegen café.
De entree bedraagt 10 euro in de voorverkoop en
€15.00 aan de kassa, inclusief twee consumpties.
Voor meer bandinformatie kijk op www.like-u2.com
of www.facebook.com/likeU2tributeband. Kaarten
bestellen voor deze muzikale jubileumavond kan via
jannillesen@ziggo.nl, maar ze zijn ook verkrijgbaar
in het café.
De deuren gaan om 20.00 uur open.

Trekkende Kraanvogels
Tijdens de trek op 3, 4 en 5 maart zijn meer dan
3000 Kraanvogels gezien boven Nederland. Zoiets
spectaculairs heb ik ook nog nooit meegemaakt.
Ton van den Berg

Berichten uit het veld

Lezing over Water en Gezondheid
op dinsdag 11 april

Als ik dit schrijf is het begin maart. In deze tijd van
het jaar speur ik bijna automatisch de lucht boven
Vierlingsbeek af. Er zijn dan vaak verassingen te
zien, vooral in de namiddag bij zonnig weer. Zoals
groepen hoog overcirkelende Buizerden en baltsende Haviken. Ook de Houtduiven voeren hun
speciale baltsvlucht op. Snel klapwiekend stijl naar
boven en dan vanaf het hoogste punt in een glijvlucht naar beneden. En dat een paar keer achter
elkaar.
Vanuit de rand van het park hoor ik het doffe hese
gekoer van de Holenduif. Alsof er iemand op een
lege fles blaast.
Allemaal heel mooi en indrukwekkend, maar er is
nog iets veel specialer waar ik nu naar uitkijk. De
voorjaarstrek van de Kraanvogels. Met mooi weer
en een beetje oostenwind laten ze zich, in deze tijd
van het jaar, vaak zien boven het zuiden en oosten
van Nederland. En soms ook boven Vierlingsbeek.
Vrijdag 3 maart kreeg ik een berichtje dat de
Kraanvogels massaal overtrokken. Vanaf 10.00 uur
werd er elk kwartier wel een groep gezien ergens
boven het oostelijke en zuidelijke deel van Nederland. Dus ik naar buiten met mijn verrekijker, maar

Door: Ingrid Kersten
(Natuurgeneeskundig therapeut)
Locatie: Joffershof Laurentiusstraat 2
te Vierlingsbeek
Inloop: vanaf 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur
Hoe gezond zijn kraanwater, flessenwater,
bronwater nou eigenlijk echt?
- Ontdek een geweldige en simpele manier om je
lichaam te ontgiften en te ontzuren
- Ontdek de invloed van verzuring op het
ontstaan van heel veel chronische klachten
- Ontdek hoe je makkelijk meer energie kunt
krijgen
- Hoe kunnen we zelf ons immuunsysteem enorm
versterken
- Welke invloed hebben verschillende wateren op
onze gezondheid, gewicht en energie?
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Demonstratie wandelvoetbal in
Vierlingsbeek

- Hoe bereik je super hydratatie op cellulair
niveau, waardoor beter prestatievermogen en
groter uithoudingsvermogen?
- Hoe kun je op een simpele manier je groente en
fruit pesticide-vrij maken?
- Ontdek hoe je je eten veel smaakvoller kunt
bereiden

Op sportpark Soetendaal in Vierlingsbeek verzorgt
oud-VVV-profvoetballer Ger Van Rosmalen op
maandag 24 april om 13.30 uur een demonstratie
wandelvoetbal.

Graag even aanmelden als je komt:
Frank Lindner
Tel: 0478-631920 of
email: isjma-el@hotmail.com

De KNVB heeft de profclubs, waaronder
VVV-Venlo, gevraagd om met wandelvoetbal te
starten om deze sport voor zestigplussers onder
de aandacht van de amateurclubs te brengen.
Ook Volharding werd voor deze nieuwe tak van de
voetbalsport benaderd en zocht de samenwerking
met de plaatselijke ouderenbond. Jan Spee en Jos
van Boekel pakten vervolgens de handschoen op,
met als resultaat dat Ger van Rosmalen, in het kader van de maatschappelijke activiteiten van de
VVV-Venlo, afreist naar Vierlingsbeek om de nieuwe
hype onder ouderen, vaak ex-voetballers, te promoten.

ZITGYM, Meer Bewegen
Voor Ouderen

Zoals de naam al zegt, mag je bij wandelvoetbal
niet rennen. Met wandelvoetbal spelen twee teams
van zes spelers zonder keeper op een veld van 40
bij 25 meter. De doelen zijn klein en laag en slidings
en rennen zijn uit den boze. Oud-voetballers en
andere actieve senioren, die op een aangename
en verantwoorde manier een teamsport willen beoefenen, zijn van harte welkom bij de demonstratie. Mensen die actief mee willen doen, wordt gevraagd hun sportspullen, inclusief sportschoenen,
mee te brengen. Ook andere belangstellenden uit
de regio zijn van harte welkom.

Bewegen op een speelse manier!

De oefeningen worden zittend op een stoel uitgevoerd, dus iedereen, zowel mannen als vrouwen,
kan meedoen!
Het bewegen kan steeds moeilijker worden als je
ouder wordt. De knieën, de heupen en schouders,
het gaat allemaal niet meer zoals je zou willen.
Door in beweging te blijven kun je langer voor jezelf
zorgen en je voelt je veel fitter.
Zitgym is een uitstekende hulp door één keer per
week onder begeleiding van een deskundige
docent deze bewegingsoefeningen te doen. Alle
oefeningen worden op of met behulp van een stoel
uitgevoerd. De oefeningen zorgen ervoor, dat je
* meer concentratievermogen,
* een groter evenwichtsgevoel/balans,
* soepeler kunnen bewegen,
* plezier,
* ontspanning en tevens inspanning,
* tegengaan van ziektes zoals diabetes, hart- en
vaatziektes etc.

BFFtoernooi voor meiden in
aanloop naar het
EK vrouwenvoetbal
Zo veel mogelijk meisjes laten bewegen. Dat is
het belangrijkste doel van Best Football Friends
(BFF), een project in opdracht van de provincie
Noord-Brabant. In gemeente Boxmeer worden
ook twee van de 29 BFFtoernooien gespeeld.
Dat gebeurt op vrijdag 7 april in samenwerking
met voetbalclub Olympia ’18 in Boxmeer en op
woensdag 19 april bij RKVV Volharding in
Vierlingsbeek. Meiden kunnen zich via
www.bfftoernooien.nl inschrijven voor het toernooi, en daarbij meteen hun vriendinnen uitnodigen om ook mee te doen.
Dertig Brabantse gemeenten doen mee aan het
project, dat gelinkt is aan het EK vrouwenvoetbal
dat komend jaar gehouden wordt in Nederland.
Van 16 juli tot en met 6 augustus wordt door 16
landenteams gespeeld in stadions in onder meer
Tilburg en Breda.
Het EK biedt een geweldige kans om zoveel mogelijk meisjes te laten bewegen en betere randvoorwaarden te creëren voor meisjes- en vrouwen-

Samen in een groep bewegen is leuker, zinvol en
ook nog gezellig. Ben je slecht ter been of beweeg
je met behulp van een rollator of stok, dan hoeft
dit geen belemmering te zijn. Je bepaalt zelf hoe
actief je tijdens de zitgym bent en waar je grenzen
liggen. Tevens is zitgym een sociaal gebeuren,
waarbij je nieuwe kennissen opdoet. Ben je na het
lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden, dan
kun je TWEE GRATIS PROEFLESSEN vrijblijvend
volgen. De zitgym is op donderdag van 10.45 uur
tot 11.45 uur in Gemeenschapshuis “Joffershof”,
Laurentiusstraat 2 te Vierlingsbeek.
Laat van te voren even weten of je komt.
Voor meer informatie kun je terecht bij
Wilma van Boekel, telefoon 0478-631839.
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voetbal bij (sterke) verenigingen. De doelgroep
van BFF is meisjes tussen de tien en veertien jaar.
Het doel is dat ze met hun beste vriendinnen gaan
voetballen en plezier maken. Via hun telefoon of
tablet kunnen de meiden zich op een online platform inschrijven, bij voorkeur samen met een
vriendin, voor de BFFtoernooien die georganiseerd
worden door de deelnemende gemeenten.
De beste teams team stromen door naar regiofinales en uiteindelijk zelfs naar de provinciale finale
vlak voor het EK. Ambassadrice van het project is
Daniëlle van de Donk, die voetbalt bij Arsenal en in
het Nederlands elftal.

Veel toeschouwers vonden het fijn dat ze echt alles heel goed hebben kunnen zien en horen en
daarbij nog eens goed konden zitten onder het genot van een drankje.
Op zaterdag 7 oktober 2017, zal voor de tweede
maal “De Lachende Bliek” in Maashees plaatsvinden. Kaarten zijn hiervoor alweer te koop en wij
zijn blij dat we er al heel wat hebben mogen verkopen. De verwachting is dat na de carnaval, en dat
is dus nu al, de vraag in een versnelling komt. Vorig jaar hebben we een hele groep Vierlingsbeekse en Groeningse mensen mogen begroeten en
wij hopen natuurlijk ook dit jaar weer. Als u wilt komen kijken, van harte welkom, maar wacht niet te
lang. Wij weten zeker dat we echt leuke artiesten
hebben gecontracteerd, voor iedereen wat wils.

Gedeputeerde Henri Swinkels van de provincie
Noord-Brabant: “Dit EK biedt een geweldige kans
om met deze sport zoveel mogelijk meisjes te laten
bewegen. Ik hoop ook dat het vrouwenvoetbal er
door groeit en meer meisjes de weg weten te vinden naar meer voetbalverengingen. Uiteindelijk
moeten ook alle meisjes op hun eigen niveau kunnen voetballen. Van recreatie- tot en met selectievoetbal. Want in Brabant moet iedereen zijn of
haar talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.”

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.

Ook ambassadrice Daniëlle van de Donk is enthousiast: “Ik vind het heel belangrijk dat kinderen al
jong bewegen. Van samen sporten leer je veel.
Je leert om samen te werken, je leert omgaan met
winnen en verliezen, en het is natuurlijk gezond.
Maar het allerbelangrijkste: sporten is gewoon
keileuk!"

PLUS Kleffenloop 2017
Op 23 april 2017 organiseert A.V. Sporting
Boxmeer de 7e editie van de PLUS Kleffenloop.
Met een parcours door de bossen van Overloon
is dit een prachtig hardloopevenement voor jong
en oud. Onderweg loop je dwars door het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum langs een tank
en onder de Bailey-brug door. Ook loop je langs
recreatieplas het Schaartven en de 25 meter hoge
uitkijktoren midden in de Overloonse bossen.
Kortom: een van de mooiste hardloopwedstrijden
in de regio.

Lachende Bliek
Maashees
(een avond met
een knipoog
naar de carnaval)
Beste mensen uit Groeningen en Vierlingsbeek.
Carnaval zit er weer op, ook bij de Keieschieters is
dit ongetwijfeld een prachtig feest geweest.
Nu de stofwolken zijn opgetrokken kijken we alweer naar iets heel leuks uit: zaterdag 7 oktober
2017, De Lachende Bliek. Een avond om te lachen
en van te genieten. Een volle sporthal bezoekers
heeft afgelopen oktober mogen genieten van een
geweldige avond met een keur van artiesten.
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De starttijden en afstanden die gelopen kunnen
worden zijn als volgt: Bambinoloop 250 meter
(10.15 uur), Jeugloop 1 kilometer (10.05 uur),
5 kilometer (10.25 uur), 10- en 15 kilometer
(10.00 uur). Voorinschrijving is online mogelijk tot
22 april 2017 en is voor iedere afstand goedkoper
dan na-inschrijving. Na-inschrijven is mogelijk tot
een half uur vóór de start van de wedstrijd. Voor de
eerste 100 inschrijvers van de 5-, 10- en 15 kilometer is er een hardloop-shirt beschikbaar.
Onder de eerste 20 kinderen die online inschrijven
worden leuke prijzen verloot.

sloten met het Oorlogsmuseum in Overloon. Deze
stelt geheel belangeloos haar dak beschikbaar voor
dit Overloon duurzaam initiatief. Hiervoor uiteraard
hartelijk dank.
Dus heb je altijd mee willen werken aan een duurzame wereld of willen investeren in zonnecellen
maar heb je de stap nog niet gemaakt omdat je
dak niet goed lag , of door teveel schaduw van
omliggende gebouwen, of onvoldoende dakoppervlakte, of vind je het gewoon lelijk, dergelijke zonnecellen op je dak, dan ligt hier je kans. Je kunt
meedoen tegen een lagere investering dan zelf te
doen. Het wordt volledig voor je geregeld dus je
hebt er geen werk aan en je realiseert een rendement van 4-6% op je investering. En misschien
wel het allerbelangrijkste, je helpt het gemeenschapshuis De Pit aan zonnecellen.

De Kleffenloop start bij sporthal De Raaijhal aan de
Raaijweg 15 in Overloon. Er is voldoende kleed- en
doucheruimte aanwezig. Voor alle jeugddeelnemers is er een leuke herinnering en voor de podiumplaatsen een mooie beker.
Voor meer informatie bezoek:
www.avsportingboxmeer.nl of
www.facebook.com/avsportingboxmeer.
Of neem contact op met Anja Hermans,
telefoon: 0478-641361, e-mail:
wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl.

Wie kan meedoen? Alle kleinverbruikers binnen de
zogenaamde postcoderoos van Overloon. Dat wil
zeggen 5825 en alle aangrenzende postcodes. Dit
zijn naast Overloon ook Vierlingsbeek, Groeningen,
Holthees, Smakt, Venray Noord, Merselo,
Vredepeel, Westerbeek en Stevensbeek.
Dit klinkt heel wat, maar op het dak is ruimte voor
ruim 1000 panelen.

Zonne-energie coöperatie in
Overloon ook toegankelijk voor
inwoners Vierlingsbeek en
Groeningen

De werkgroep werkt momenteel hard aan de uitwerking van de details om alle belangstellenden
binnenkort goed en helder te informeren. Daarom
is er een informatieavond gepland voor het Zonnedak van Overloon Duurzaam op woensdagavond
12 April om 20.00 uur in De Pit te Overloon.

De werkgroep “de Pit duurzaam” van het gelijknamige gemeenschapshuis in Overloon gaat een
groot zonnedak realiseren alwaar ook alle belangstellende inwoners van Overloon en directe omgeving ,waaronder Vierlingsbeek en Groeningen,
kunnen deelnemen.

We nodigen als werkgroep bij deze jullie allen van
harte uit op deze avond.
Mocht je meer willen weten neem dan contact op
met een van de initiatief nemers; Stijn Heijs
stijnheijs@outlook.com

Hoe doen ze dit? Middels een zogenaamde energie coöperatie.
Wat is dit? Dit is een gezamenlijke investering in
een groot zonnedak waarbij alle leden (deelnemers) investeren in een aantal zonnepanelen van
het grote zonnedak . Deze coöperatievorm wordt
door de overheid gestimuleerd middels belastingvoordelen van 11-12 cent per kWh elektriciteit.
Deze subsidie wordt door de overheid aan de coöperatie voor 15 jaar gegarandeerd. Dit voordeel
vloeit direct naar de leden van de coöperatie naar
rato van het aantal panelen waarmee men deelneemt. Hierdoor wordt een investering voor alle
deelnemers zeer rendabel. Door de gezamenlijke
investering zullen we de investering belangrijk
goedkoper weten te realiseren dan een particulier
alleen.

Bedankt mensen voor alle steun en
medeleven, die onze kant opkwam,
na het plotseling overlijden van:
mijn lieve man, onvergetelijke vader en
lieve opa

Chris Spee
Het geeft ons de kracht de verpletterende
werkelijkheid te weerstaan.
Mia
Sylvia en Geert-Jan Anne Iris
Bianka en Johan Jalissa Elvira

Een groot zonnedak vraagt natuurlijk om een goed
dak van voldoende omvang, daarvoor is De Pit te
klein. We hebben inmiddels een overeenkomst ge-
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adviseur van internationaal adviesbureau Grant
Thornton.

Landelijke top-3

Medio april maakt het Vakcentrum bekend wie de
landelijke top-3 zijn. Op 10 mei wordt tijdens de
Dag van het Vakcentrum duidelijk wie er met de
prestigieuze ZO²Z Award naar huis gaat.

Verbeeten beste zelfstandige
supermarktondernemer van
limburg
Woerden, 24 maart 2017 - Familie Verbeeten van
PLUS Verbeeten in Tegelen is de beste zelfstandige
supermarktondernemer van Limburg. Dat maakte
het Vakcentrum vandaag bekend. Jolien Verbeeten,
Koen Verstegen en Jan Verbeeten hebben als succesvol ondernemers een duidelijke visie op de toekomst en op onderscheidend ondernemerschap.
Verbeeten strijdt samen met de overige provinciewinnaars verder voor de prestigieuze ZO²Z Award.

vrijdag 31 maart > cabaret > LUCKY
FONZ III > SUPERLEKKER

‘Subtiel, geestig en met raffinement’ . Met die
woorden omschreef de enthousiaste pers Neurose,
Geur En Maneschijn, het succesvolle theaterprogramma van Lucky Fonz III uit 2014. Lucky’s unieke combinatie van muzikaliteit, humor en diepgang
bleek ook in de theaters te kunnen charmeren.
Neurose, Geur En Maneschijn groeide uit tot een
one-man-show die het publiek deed lachen, nadenken en uiteindelijk ontroeren. Het leidde zelfs
tot Lucky’s meest recente album In Je Nakie, dat
met veel enthousiasme werd ontvangen. Liedjes
als Linde Met Een E en Zeilmeisje ontpopten zich
tot regelrechte hits, en het succes van het album
werd bezegeld door een optreden op Pinkpop.

ZO²Z Award 2017-2018

De ZO²Z Award competitie is een initiatief van het
Vakcentrum, de onafhankelijke belangenbehartiger
en bewezen partner van mkb-winkeliers in food
en fast moving consumer goods en franchisenemers. Het Vakcentrum organiseert de tweejaarlijkse competitie om het belang van zelfstandige
ondernemers te tonen voor ons land. Tijdens de
lustrum-editie deed een recordaantal van bijna
200 zelfstandige supermarktondernemers mee aan
de competitie. Onderscheidend ondernemerschap
leeft!
Tijdens de eerste ronde van de ZO²Z Award competitie werden deelnemers beoordeeld op werkgeverschap, ondernemerschap, klanten, assortiment
en innovatie. Het onderzoek werd uitgevoerd door
onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia. Daarnaast telden medewerkerstevredenheidsonderzoeken en klantentevredenheidsonderzoeken
mee voor het vaststellen van de beste ondernemer per provincie. De toekomstvisie van zelfstandige supermarktondernemers werd onderzocht op
basis van een unieke blik op het eigen winkelgebied in 2025, opgesteld door Locatus en middels
een persoonlijk ambitiegesprek, gevoerd door een
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Kaasschaaf, Procreation en Pictura Poesis.

In 2017 is het daarom de hoogste tijd voor een
nieuwe one-man-show met wederom alle elementen waar Lucky Fonz III zo geliefd om is: ontroerende liedjes, grappige conferences en bijzondere
verhalen. Superlekker is een apart maar liefdevol
verhaal over het leven, de liefde, de buitenwereld,
de binnenwereld en wat al die zaken met elkaar te
maken hebben.

Pictura Poesis combineert een breed spectrum
van klassieke muziek met energieke symfonische
death metal. Inmiddels hebben ze twee albums
uitgebracht en de derde is op komst met de titel
Miseriae Mundi.
Het Beukfeest gaat door met de mannen van
Procreation. Dit kwartet speelt een mix van death
metal met invloeden uit de black en thrash metal.
Begonnen als side-project en uitgegroeid tot een
volwaardige band, kwam in 2014 het debuutalbum
Ghostwood uit welke negen tracks herbergt die
naar eigen zeggen veel variatie kennen, maar wel
één geheel vormen. Vuige en over het algemeen
snelle death metal belegt met een zalige laag melodie.

Is het cabaret? Is het een singer-songwriter? Is
het een vliegtuig? Het is het allemaal: het is Lucky
Fonz III met zijn nieuwe one-man-show Superlekker. Komt dat zien!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur >
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro >
reserveren: 0478.631802/630508 of
www.gryphus.nl > win gratis entreekaarten bij
PLUS Verbeeten

De vijf heren van Kaasschaaf staan altijd garant
voor een feestje. Met de samenstelling van twee
zangers, twee gitaristen en één drummer weten ze
een muur van geluid neer te zetten. Kaasschaaf
speelt een mix van grind, groove en gore. Het
kwintet trekt heel Europa door om zijn aanstekelijke Party Grind ten gehore te brengen. Afgelopen
februari kwam de tweede langspeler Obesitatas uit
en daarmee heeft Kaasschaaf een sterk wapen in
handen. Bereid je voor op snelle blastbeats afgewisseld met lompe polka en nieuw werk van deze
band.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur >
entree: 7,00 euro | <20 jaar: 5,00 euro >
reserveren: www.gryphus.nl

zaterdag 8 april > concert >
BEUKFEEST: KAASSCHAAF +
PROCREATION + PICTURA POESIS

Het is weer de hoogste tijd om eens een flinke dot
te headbangen. Ook deze editie van Beukfeest
biedt voldoende kopschudmateriaal gebracht door

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

Pinkpop wordt 48 en pakt groots uit. Want zeg nu
zelf, wie wil er nu niet Green Day, Imagine Dragons,
Live of Kings Of Leon op zijn verjaardagsfeest? En
omdat Pinkpop zo uitpakt haalt Gryphus de bus
twee keer uit de remise: op zondag 4 juni en op
maandag 5 juni. De zondagbus brengt ons naar
onder andere Green Day, Imagine Dragons, Sean
Paul, Broederliefde, Sum 41, Rancid en Kodaline, de maandagsdienst voert ons naar ondermeer
Kings Of Leon, Live, System Of A Down, Passenger, Prophets Of Rage, Biffy Clyro en Seasick Steve. Zet die feestneus dus maar op en reserveer
snel! Reserveren kan met en zonder entreebewijs
dus als je al een kaartje hebt is er ook plek in de
bus!
reisgeld: 125 euro (bus + entreeticket) | 30,00
euro (alleen bus) > info of reserveren: info@
gryphus.nl of 0478.631802 of 0478.630508

In petto

➣ zaterdag 22 april > bandwedstrijd > OP UT
TUFFELKE
➣ woensdag 24 mei > hard rock café > MAIDEN
NIGHT 2017
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Gryphus?

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

Treffer

TE HUUR: ROYALE FEESTTENT

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Ben jij op zoek naar een royale feesttent voor
bijvoorbeeld een buurt-barbecue, seizoen
afsluiting of gewoonweg een knaller van een
(examen)feest, dan ben je bij Op De Tôffel aan
het juiste adres! Voor een bedrag van slechts
€ 150,- is onze tent (5 x 10 meter, geheel te
sluiten en inclusief verlichting) voor twee dagen
van jou... En dan zetten we 'm ook nog eens
gratis voor je op! Interesse? Of wil je meer
informatie? Mail naar: tent@opdetoffel.nl.
Dan nemen wij z.s.m. contact met je op.

Wie heeft een gouden slavenarmband
gevonden.
Waarschijnlijk verloren op het Vrijthof.
Tel. 06 38364520

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.

M.i.v. zaterdag 25 maart zijn wij weer geopend.
Voor meer informatie kijk op onze website!
www.martensasperges.nl

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

☞

adverteren
doet verkopen
Restaurant - Grand café - Proeverij

Als een graf zelf verzorgen
niet meer kan of gaat

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

Bel vrijblijvend met

Margriet Winkelmolen:

Vergeet
mij niet

M: 06 17 64 03 28
T: 0478 - 63 21 25

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

of met

Diny Bartels:

M: 06 48 21 77 96

Warme Bakker Degen

U mag ons ook een e-mail sturen:
info@grafverzorgingvergeetmijniet.nl

Reclame: 3 t/m 8 april
● Kersenyoghurtvlaai €10,35
● Lônse mik €2,30
● 4 Krentenbollen + 1 gratis
Reclame: 10 t/m 15 april
● Paasvlaai €10,25
● Croissant roomboter €0,70
● 8 Zachte broodjes + 2 gratis

Kijk gerust eens op onze website: www.grafverzorgingvergeetmijniet.nl

Kleinschalige gastouderopvang
in Maashees met veel aandacht
voor het kind. We gaan lekker
buiten spelen en verschillende
activiteiten doen aan de hand
van thema’s. Voor meer info kijk
op mijn website:

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

gastouderopvanghetbiggetje.jouwweb.nl
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Zelfverdediging in Vierlingsbeek
met technieken uit

Tae kwon do - Kung fu - Aikido
Interesse, meld je aan
bij Maarten Evers
06-48367188
Donderdag
van 20.00-21.30 uur
Vanaf 10 jaar ben je welkom in de
Blauwe Saffier, Spoorstraat 8

Fons Peltenburg

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

Vanaf april 2017 zijn de openingstijden:
Donderdag van 9.00 – 18.00, vrijdag 9.00 – 20.00,
zaterdag 9.00 – 17.00
Bellen voor afspraak buiten openingstijden
Voor al u fietsreparatie
Bikkel Dealer & Goudenleeuw Dealer

De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek
06-17769196
gradjewelbers@kpnmail.nl

20% KORTING
OP GORDIJNEN
Actie geldt van 3 t/m 15 april 2017

Vraag naar de voorwaarden

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

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

Café - Zaal

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

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

Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor
heldere ontwerpen.”

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

www.jipvormgeving.nl

kijk op de website www.salontoine.nl

Bouw
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

op maat

René Gerrits

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Voortweg 1b
5826 AG Groeningen
tel: 0478-630410 Mobiel: 06-13894015

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

s
u
l
k
en o p m a a t

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

22

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

Spoorstraat 10 Vierlingsbeek
Tel 0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

BROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl
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Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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.




Alles voor wand en Plafond!!!
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