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32e jaargang no. 7 12 april 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

18 april 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

60 – Jan en Hanny Schoofs-Cremers – 60
65 jaar geleden, in de vorige eeuw, fietste een 
jonge boerenknecht, Jan Schoofs, over de 
Voortweg in Groeningen. Daar zag hij Hanny 
Cremers voor het eerst. Er moet bij die twee  
iets zijn gaan borrelen in de buik, want vanaf 
dat moment zijn ze elkaar niet meer uit het oog 
verloren. De liefdesvlam werd steeds feller en na 
vijf jaar verkering trouwden ze op 28 maart voor de 
wet en op 24 april voor de kerk.  Dit is inmiddels 
60 jaar geleden.

Het jonge paar ging wonen op de Handwijzer in 
Vierlingsbeek. Hier zijn ook de kinderen Peter, 
Arno, Marga en Elly en Ansje † geboren. In 
1963 verhuist de hele familie naar een nieuwe 
woning op de Burggraaf. Wat was Hanny blij 
met het nieuwe huis. Dat achteraf wonen was 
niets voor haar. Toen de kinderen uit huis waren 
en Jan kon gaan genieten van zijn welverdiende 
pensioen, heeft hij samen met de kinderen een 
huis gebouwd op De Roei. Daar hebben Hanny 

en Jan samen 19 jaar gewoond. Anderhalf jaar 
geleden werd het tijd om kleiner te gaan wonen. 
Jan en Hanny trokken toen in een spiksplinter-
nieuw appartement op de Merletgaarde. Ook deze 
woning heeft een enorme tuin, maar het voordeel 
is dat Jan deze niet zelf hoeft bij te houden.
Hun leven bestond vooral uit zorgen voor de 
kinderen en werken. Ze hebben hard gewerkt in 
hun leven, om te zijn wie ze nu zijn en te hebben 
wat ze nu hebben. Hun kinderen hebben ook weer 
kinderen gekregen waar ze o zo trots op zijn. En 
de kleinkinderen gaan maar wat graag naar opa 
en oma. Ondertussen zijn er ook al achterkleinkin-
deren. Dat gaf hen de nieuwe titel opi en omi.  

Hanny en Jan vieren hun 60-jarige bruiloft op 
maandag 24 april met kinderen, klein & achter-
kleinkinderen, familie en vrienden bij Concordia.
Jan en Hannie Schoofs 
Merletgaarde 28 
5821BW Vierlingsbeek



2

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

Van de redactie:

●	 De natuur ontwaakt...: groen aan bo-
men en struiken, in bermen en wei-
en bloeien paarde- en - boter en 
Pinksterbloemen,Meizoentjes en ver-
geet-me-nietjes! De Koeien, schapen én 
lammetjes genieten van gras, ruimte en bui-
tenlucht. In tuinen staan schitterende mag-
nolia’s volop in bloei!

●	 Dat alles, samen met het mooie lenteweer 
lokt de mens naar buiten voor een wande-
ling, fietstochtje of zelfs motorrit!.

●	 Wij wensen U mooie Paasdagen met tijd 
om samen te genieten ván en mét elkaar!

Vooraankondiging: 
Abonnement op Globaal

Binnenkort wordt het abonnementsgeld 
(€ 12,50) over 2017 automatisch van uw bank-
rekening geïncasseerd, bij diegene die hier 
in het verleden een machtiging voor heeft 
afgegeven. De overige abonnees ontvangen 
t.z.t. een nota.

AGENDA
2017

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
15 apr Zonnebloem: Paasbrunch Zonnebloem
19 apr VOVG: Rayonreis
22 apr Gryphus: Bandwedstrijd: Op Ut Tuffelke
24 apr KBO: uitleg walking voetbal bij   
 Volharding
27 apr Koningsdag
28 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal aanvang   
 19.00 uur
29 apr Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
29 apr Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!

2 mei Dorpsraad Vierlingsbeek:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
 Koningskerkje
8 mei Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Café De Zandpoort
11 mei VOVG: Wandelavond
12 mei KBO: bezoek Provinciehuis en Den   
 Bosch
13 mei Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar Op De   
 Tôffel: Het Feest in Zalencentrum   
 Concordia
18 t/m PLUS Wandel 4daagse i.s.m. JOC
21 mei Vierlingsbeek/Groeningen
19 mei KBO: wandelen o.l.v. wandelcoach
21 mei Harmonie de Herleving en 
 slagwerkgroep: Voorjaarsconcert om   
 14:00 uur in Concordia
23 mei VOVG: Stadswandeling met gids door   
 Boxmeer
24 mei Gryphus: Hard rock café: Maiden Night  
 2017
27 mei Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
27 mei Oud ijzer te laden?
  Valentinus 632426 draaien!
1 juni Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
4 juni Groenings koor: Openluchtmis   
 samen met Gilde op de kiosk nabij de   
 kapel in Groeningen
6 juni Dorpsraad Vierlingsbeek:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
8 juni KBO: Fietsdag
8 juni VOVG: Bezoek aan Fruitpark Groenz
9 juni Outlands Open Air: Qmusic van 19:00 tot  
 01:30 uur
10 juni 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
10 juni Gryphus: Metal BBQ
10 juni Outlands Open Air: Bass, Beats &   
 Melody van 13:00 tot 23:30 uur
10 en  Groenings koor: deelname aan Vocaal
11 juni Festival Annen
11 juni Harmonie de Herleving en 
 slagwerkgroep: Limonadeconcert om   
 10:00 uur in Concordia
11 juni Outlands Open Air: 90’s, 00’s & F*ck the  
 Genres van 13:00 tot 23:00 uur
12 juni Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Café De Zandpoort
14 juni KBO: Busdagtocht
18 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel   
 2017
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23 juni VOVG: Fietstocht
24 juni Ophalen oud papier: 
 Volharding, tel. 06-51823265
24 juni Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
24 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de   
 Maas
29 juni KBO: Lezing Notaris in ’t Joffershof
1 juli Beek an Tôffel: Bij de kok thuis aanvang  
 19.00 uur
9 juli Harmonie de Herleving en 
 slagwerkgroep: Zomerconcert om 11:00  
 uur 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 Vierlingsbeek en
20 aug 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
28 okt Bèkse Biercantus 2017
4 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis aanvang  
 19.00 uur
7 nov VOVG: Fitness en Fysiotherapie van   
 Dongen
7 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
13 nov Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Café De Zandpoort
16 nov KBO: Herfstwandeling
22 nov KBO: Sinterklaasviering in ’t Joffershof
23 nov VOVG: Sinterklaas
25 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
10 dec VOVG: Kerstmarkt
11 dec Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Café De Zandpoort
13 dec VOVG: Kerstviering
17 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
 het Koningskerkje
19 dec KBO: Kerstviering in Concordia
19 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
30 dec Deze maand geen ophaalronde oud   
 ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
 bellen.

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

Kruiswegviering

Op  Goede Vrijdag 14 april a.s. staan we stil bij de 
kruisweg die mensen soms in hun leven te gaan 
krijgen, die moeilijke en vaak eenzame weg van 
pijn en lijden, die ontluisterende weg van verach-
ting en vernedering, die kruisweg die leidt naar 
dood en ondergang. Wij gedenken al die mensen 
die vermoord, gemarteld en verbannen werden, of 
die veracht, miskend en uitgelachen werden. 
Wij gedenken met name hun voorganger Jezus van 
Nazareth, voor het volk een profeet. een leraar, voor 
de overheden een lastpost die ze kwijt wilden. 

Hij zette zich in voor menselijkheid en medemense-
lijkheid maar juist Hij werd onmenselijk behandeld, 
en als een misdadiger veroordeeld en terechtge-
steld. We volgen hem op Goede Vrijdag op zijn 
kruisweg, we denken aan Hem, we kijken naar Hem 
maar ook naar al die andere kruisdragers van 
heden en verleden.
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We nodigen U van harte uit om deel te nemen aan 
deze Kruiswegviering, waarbij we het lijdensver-
haal zullen brengen afgewisseld met de daarbij 
behorende liederen die we gezamenlijk zullen 
zingen.

Wanneer? 
GOEDE VRIJDAG 15.00 UUR MARIAKAPEL 
VIERLINGSBEEK;
  
GOEDE VRIJDAG 19.00 UUR 
KRUISWEGSTATIES KERKHOF MAASHEES. 

Wij willen u allen danken op de wijze waarop wij 
samen afscheid genomen hebben van

Henk Gelden

Dit heeft ons diep getroffen en is voor ons tot 
grote steun geweest.

Door de overweldigende belangstelling op de 
dag van de crematie is het mogelijk dat we niet 

iedereen een bedankkaart hebben gestuurd.
Wilt u deze dankbetuiging als zodanig 

beschouwen.

Henny Gelden,
Kinderen, kleinkinderen

Familie.
Smakt, 31 maart 2017

Oud-Vierlingsbekenaar 
Bart Grutters gepromoveerd

Op 5 april promoveerde Bart Grutters aan de 
universiteit van Utrecht op zijn proefschrift 
‘Beyond Barriers: Ecosystem functions of alien 
aquatic plants’. In gewoon Nederlands: ‘Voorbij 
grenzen: Ecosysteemfuncties van uitheemse 
waterplanten’. Bart deed 5 jaar onderzoek aan 
het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) te 
Wageningen.

De bestrijding van uitheemse waterplanten kost 
ons land miljoenen. Onderzoeker Bart keek dieper 
en vond dat deze planten ook nuttig kunnen zijn 
voor de Nederlandse natuur. Deze nieuwe resul-
taten kunnen leiden tot een kostenbesparing op 
de enorme uitgave aan de verwijdering en het 
beheer van uitheemse soorten.

Het Vierlingsbeeks feestje was helemaal compleet 
want zijn paranimfen (secondanten) bij de 
promotie waren Michiel Verhofstad en Ralf Aben, 
beide jeugdvrienden van Bart. Vermeldenswaardig 

hierbij is dat beide (oud) Vierlingsbekenaren ook 
promotieonderzoek doen aan het NIOO en de 
Radboud Universiteit en binnen een jaar willen 
promoveren. Waar een klein dorpje groot in kan 
zijn.

Op 2 april trad het Groenings Koor op in verzor-
gingscentrum ’t Hoogveld te St. Anthonis. Een 
mooi optreden met dankbaar publiek. Zeker voor 
herhaling vatbaar was de conclusie. 
Wat staat er vervolgens op onze agenda:
• 4 mei leveren wij samen met Vondel en 

Harmonie een muzikale bijdrage aan de 
Dodenherdenking

• 4 juni (1e pinksterdag) openluchtmis samen met 
Gilde op de kiosk nabij de kapel in Groeningen. 

• 10 en 11 juni is het Groenings Koor in Drenthe. 
Wij doen dan mee aan het Vocaal Festival 
Annen. En we maken daar meteen een heel 
gezellig weekend van met elkaar.

• Op 24 september verzorgen wij een optreden bij 
het jubileum concert van Vondel.

Wist u dat u ook dit jaar het Groenings Koor via 
de Rabobank Clubkas Campagne kunt steunen. U 
dient daarvoor wel lid te zijn van de Rabobank. Uw 
stem zal alleen meetellen als u voor 1 april 2017 
lid bent geworden. Meer informatie over deze 
actie kunt u vinden op de site van de Rabobank 
Land van Cuyk. Vorig jaar hebben wij uit deze 
actie een mooi bedrag mogen ontvangen. Kan het 
Groenings Koor ook dit jaar op uw stem rekenen?
Kijk u ook eens op onze website: 
http://www.groeningskoor.nl. Hier is veel infor-
matie te vinden over ons koor. 

Harmonie
de
Herleving

Harmonie en Slagwerkgroep  
“De Herleving” 

Van 2 tot en met 22 mei kan er opnieuw  door 
de leden van de Rabobank gestemd worden  om 
geldmiddelen te verdelen over de verenigingen en 
stichtingen die zich hebben aangemeld voor de 
Rabobank Clubkas Campagne. 
Een mooi initiatief van de Rabobank om vereni-
gingen en stichtingen financieel te ondersteunen. 
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Wilt u in het mooie dorp Vierlingsbeek blijven of komen wonen?

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?

Met Bram Verstegen van de werkgroep Wonen 
van dorpsraad Vierlingsbeek hebben wij over de 
vraag naar starterswoningen en over de woning-
bouwmogelijkheden 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-

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.

Bent u geïnteresseerd en wilt u op de informatie-
avond 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.

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 !

Ook Harmonie en Slagwerkgroep De Herleving 
heeft zich  ingeschreven voor de Rabobank 
Clubkas Campagne.

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

Alvast hartelijk dank voor uw stemmen. 

Bestuur van Harmonie en Slagwerkgroep  De 
Herleving. 
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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: 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: Kinderdisco en prijsuitreiking met clown 
Ronnie Ballonnie bij Herberg Thijssen . 
17.00 uur: Einde middagactiviteiten en 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. 

 

 

 
 
Beek an Tôffel :  

 

 

 

 

 

 

 
KONINGSMAAL 28 APRIL 2017 
Op 28 april 2017 bereiden  
diverse koks van Beek an Tôffel  
samen een uniek Koningsmaal.  
Dit Koningsmaal wordt voor  
ongeveer 30 gasten, op een unieke locatie geserveerd.  

Hoe werkt het? 
Na aanmelding ontvang je enkele dagen voorafgaand 
op welke locatie het Koningsmaal wordt geserveerd. Op 
de avond zelf maak je kennis met je mede-tafelgenoten 
en eet je wat de pot schaft. Je kunt vooraf specifieke 
dieetwensen bekend maken. Onze koks serveren iedere 
keer weer een werkelijke smaakbeleving van de 
zintuigen. Het Koningsmaal is geschikt voor singles, 
partners, vrienden en families. Kortom iedereen is 
welkom. Aanvang 19.00u tot ?????? 
Aanmelden kan via: http://www.vierlingsbeek-
groeningen.nl/verkoop-verhuur/ 

Namens de Beek an Tôffel koks Koningsmaal 2017 
Maarten Berbers, Jacq Bus, Jan van Bergen, Dineke en 
Han Morsink. 
 

 

Optocht door 
Vierlingsbeek 
Koningsdag 2016 



7

Nieuws van harmonie 
De Herleving

Voorjaarsconcert
Na het geslaagde Amerikaanse concert van eind 
november afgelopen jaar, is het weer tijd voor 
een wat kleinschaliger concert! Bij het opkomend 
groen, de heerlijke lentezon en de typische voor-
jaarsgeuren horen frisse oorstrelende klanken. 
Daarom organiseert harmonie De Herleving op 
zondagmiddag 21 mei a.s. een voorjaarsconcert. 
U bent van harte uitgenodigd!
 
Wie:   Harmonie De Herleving
Waar:   Zalencentrum Concordia
Wanneer:  Zondag 21 mei 2017
Hoe laat:  14.00 uur
Entree:  Gratis 
Website:  www.herleving.nl

Limonadeconcert
Muziek maakt slim; wetenschappelijke onder-
zoeken hebben bewezen dat het een zeer 
positieve invloed heeft op de intelligentie en de 
sociale vaardigheden van kinderen. Je kunt dus 
niet vroeg genoeg beginnen met het luisteren naar 
én het maken van muziek.
Harmonie De Herleving organiseert in dit kader 
een zogenaamd ‘limonadeconcert’ voor de (aller)
kleinsten. We zullen herkenbare kinderliedjes 
spelen, samen met de samenspeelgroep en blok-
fluiters, waarbij ruimte is om te dansen en zelf 
muziek te maken.  
Je bent van harte welkom met je mama, papa, 
oma en opa!
 
Wie:   Harmonie De Herleving
Waar:   Zalencentrum Concordia
Wanneer:  Zondag 11 juni 2017
Hoe laat:  10.00 uur
Leeftijd: Van 0 tot 100
Entree:  Gratis 
Website:  www.herleving.nl

Harmonie
de
Herleving

Opschoondag 2017

Op zaterdagmorgen 25 maart verzamelden 
zich ruim dertig leden van de Damesgymclub 
Vierlingsbeek e.o. en van KBO Vierlingsbeek/
Groeningen in Gemeenschapshuis “De Joffershof” 
voor de Landelijke Opschoondag. Zij werden 

hartelijk ontvangen met een stukje vlaai en een 
kop koffie/thee. Ook de 5 meegekomen kleinkin-
deren werden goed verzorgd. Na afloop kregen 
Elke, Noa, Niels, Luna en Isis een presentje aange-
boden, immers “Jong  geleerd is oud gedaan”. De 
vrijwilligers waren allemaal gekomen om van de 
Landelijke Opschoondag een succes te maken. In 
groepjes verdeeld gingen de opschoners  op pad 
naar de aangewezen routes. Iedereen droeg een 
veiligheidshesje, had handschoenen aan en was in 
het bezit van een prikstok en enkele vuilniszakken. 
De wegen in de buitengebieden van Vierlingsbeek 
en Groeningen werden van zwerfvuil ontdaan. 
De bebouwde kommen van Vierlingsbeek en 
Groeningen werden niet gedaan, omdat de wens 
achter deze gedachte is, dat alle aanwonenden 
hun eigen straat schoon houden!! 

Er werden o.a. veel blikjes en lege sigaretten-
pakjes gevonden. De grootste “vondst” was 
echter toch wel, dat men in de struiken van de 
Parallelweg een achttal lege bierkratjes aantrof. 
Na enkele uren opruimen was iedereen weer 
terug in de Joffershof. Twee vrijwilligers van de 
Joffershof hadden soep en broodjes klaar staan. 
De opbrengst van deze dag zwerfvuil verzamelen 
was 30 volle vuilniszakken en 8 bierkratjes. Er 
was 45 kilometer straat en pad in Vierlingsbeek 
en Groeningen opgeschoond. De vrijwilligers van 
de Damesgymclub en de KBO hebben op die dag 
175 kilometer in een voorjaarszonnetje afgelegd. 
De dorpsraden van Groeningen en Vierlingsbeek 
droegen hun steentje bij door de kosten van de 
vlaai, koffie, soep en broodjes voor hun rekening 
te nemen. 

De welgemeende dank gaat uit naar de vrijwil-
ligers, die meededen aan de Opschoondag. Zij 
zorgden ervoor, dat deze dag geslaagd genoemd 
kan worden.

Alle deelnemers gingen met een tevreden gevoel 
huiswaarts in de hoop, dat de straten en paden 
in Vierlingsbeek en Groeningen schoon zouden 
blijven!!
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Vierlingsbeek/Groeningen

WALKING FOOTBALL
Maandag 24 april om 13.30 uur wordt op 
sportpark Soetendaal een demonstratie gegeven 
over wandelend voetbal. De demonstratie wordt 
gegeven door oud VVV profvoetballer Ger van 
Rosmalen. 
Bij walking football mag je o.a. niet rennen en 
geen slidings maken. Er wordt gespeeld met twee 
teams van zes spelers zonder doelverdediger op 
een veld van 40 meter lang en 25 meter breed met 
kleine doelen.
Iedereen kan op een aangename en verantwoorde 
manier deze actieve teamsport beoefenen en is 
van harte welkom bij de demonstratie. Mensen, 
die actief mee willen doen, wordt gevraagd hun 
sportspullen, inclusief sportschoenen, mee te 
brengen. 
Aanmelden kan tot 19 april bij Jan Spee, Cath. de 
Berthoutstraat 10.

SAMEN ETEN
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 26 april om 17.00 uur 
bij zalencentrum Concordia. Aanmelden kan tot 19 
april bij Jan Spee, Cath. de Berthoutstraat 10.

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 14 en 28 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
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 
 1e zondag van de maand om 14.00 uur  
 Info 632028

Wij wensen alle lezers van Globaal
Fijne Paasdagen

Bestuur KBO Vierlingsbeek/Groeningen

(LOGO KBO)

KBO Vierlingsbeek/Groeningen

WALKING FOOTBALL
Maandag 24 april om 13.30 uur wordt op sportpark Soetendaal een demonstratie gegeven over 
wandelend voetbal. De demonstratie wordt gegeven door oud VVV profvoetballer Ger van Rosmalen. 
Bij walking football mag je o.a. niet rennen en geen slidings maken. Er wordt gespeeld met twee teams van
zes spelers zonder doelverdediger op een veld van 40 meter lang en 25 meter breed met kleine doelen.
Iedereen kan op een aangename en verantwoorde manier deze actieve teamsport beoefenen en is van 
harte welkom bij de demonstratie. Mensen, die actief mee willen doen, wordt gevraagd hun sportspullen, 
inclusief sportschoenen, mee te brengen. 
Aanmelden kan tot 19 april bij Jan Spee, Cath. de Berthoutstraat 10.

SAMEN  ETEN
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op woensdag 26 april om 17.00 uur 
bij zalencentrum Concordia. Aanmelden kan tot 19 april bij Jan Spee, Cath. de Berthoutstraat 10.

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
14     en    28 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
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 1e zondag van de maand om 14.00 Info 632028

Wij wensen alle lezers van Globaal

Fijne Paasdagen

Bestuur KBO Vierlingsbeek/Groeningen

Berichten uit het veld

Langzaam, heel langzaam, kleuren de weilanden 
in de Maasheggen groen. Het is dat intense 
frisse groen waar ik elk voorjaar weer vrolijk van 
word. Tussen dit groen steken her en der geel 
Speenkruid en witte Madeliefjes hun kopjes al op.
Langzamerhand en heel stilletjes zijn de meeste 
van onze wintervogels, zoals Kolganzen en 
Toendrarietganzen, vertrokken naar hun broedge-
bieden in het hoge noorden.
Verspreid over de weilanden zijn nog wel wat 
groepjes Grauwe Ganzen aanwezig. Op de Maas 
rust nog een grote groep Smienten uit voordat ook 
zij beginnen aan hun lange tocht naar het noorden. 
Langs de oever zitten 2 paartjes Krakeenden. Ze 
bereiden zich al duidelijk voor op het naderende 
broedseizoen want ze hebben al hechte paartjes 
gevormd.
Vroeger was de Krakeend de meest voorko-
mende eendensoort in Nederland. Er waren toen 
zelfs meer Krakeenden dan Wilde Eenden. Daarna 
ging het bergafwaarts met de Krakeend. Er zijn 
tegenwoordig veel minder Krakeenden dan Wilde 
Eenden. De laatste jaren nemen ze echter weer in 
aantal toe en laten ze zich op Maas en de plassen 
bij Maashees regelmatig zien.
Ze zijn het makkelijkst te herkennen aan de witte 
“spiegel” onder de vleugelpunt vlak voor de staart. 
De vrouwtjes zien er verder bijna hetzelfde uit als 
een vrouwtje Wilde Eend. De mannetjes hebben 
een bruine kop, een zwart achterlichaam en een 
lichtbruine staart. De rest van het lichaam is heel 
fijn lichtgrijs getekend met een witte buik.
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Krakeend

In Nederland hebben ze de naam Krakeend 
gekregen omdat de mannetjes een enigszins 
nasaal klinkend “rraaab” laten horen, alsof ze iets 
kraken.
Verderop, op de Maas, zit een grote groep 
Knobbelzwanen. Prachtige, majestueuze vogels 
zijn het. Vooral tijdens het vliegen en landen op het 
water. Wellicht dat ze daarom een tijdlang in een 
reclamespotje van de KLM te zien zijn geweest.
Tussen de Knobbelzwanen ontdek ik ook 4 Zwarte 
Zwanen. Dat is best uniek want zo af en toe zie 
je er slechts 1 tussen andere zwanen. Het zou 
kunnen betekenen dat ze in het wild gebroed 
hebben. Ook dat is nogal zeldzaam omdat de 
Zwarte Zwaan van oorsprong een Australische 
vogel is. Australië ligt op het zuidelijk halfrond en 
het broedseizoen daar is in de periode dat het hier 
winter is. Daarom hadden Zwarte Zwanen aanvan-
kelijk de neiging om hier met Kerstmis te broeden. 
Vanwege de kou en een te kort een voedsel voor 
de kuikens mislukte dat dan meestal. 

Zwarte Zwaan

De Zwarte Zwaan is een sierlijke, geheel zwarte 
vogel ongeveer zo groot als een Knobbelzwaan, 
met een rode snavel.
Het voorjaar komt er aan en weldra zullen de 
Kieviten beginnen aan hun acrobatische balts-
vluchten boven de frisgroene weilanden. Hierover 
de volgende keer meer.

Ton van den Berg

18 t/m 21 mei 2017

De Plus Wandel4daagse in Vierlingsbeek komt er 
weer aan! Heerlijk wandelen in de mooie omgeving 
van Vierlingsbeek, voor de ontspanning of vast 
oefenen voor de Nijmeegse 4daagse. Elke dag zijn 
er 3 verschillende afstanden, 5/10/15 kilometer. 

Deze 4daagse wordt gesponsord door Plus 
Verbeeten in Vierlingsbeek. Hierdoor is de hele 
opbrengst voor het jeugd- en jongerenwerk in 
Vierlingsbeek en Groeningen. 

Informatie
De PLUS Wandel4daagse zal dit jaar gehouden 
worden van donderdag 18 t/m zondag 21 mei. 
De start/finish is bij het JOC/Gryphus-gebouw, 
Grotestraat 18a in Vierlingsbeek. Op donderdag 
en vrijdag kan er vanaf 17.30u gestart worden en 
kun je finishen tot 21.00u. In het weekend is de 
start vanaf 13.00u en sluit de finish om 17.00u

Startkaarten kun je al voor de 4daagse kopen 
bij PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek. Deze 
kaarten kosten € 6,00 of één volle PLUSpunten-
spaarkaart. Aan de kassa bij aanvang van de 
wandel4daagse kun je ook nog startkaarten 
kopen, voor 4 dagen betaal je dan ook € 6,00 of € 
2,50 voor een dagkaart. 

Finale!
Tenslotte is er op zondag een grote finale. Hier 
kunnen wandelaars, die ten minste 3 dagen 
gelopen hebben, hun medaille ophalen. Ook 
worden de prijzen van de Walkie (een selfie onder 
het lopen) uitgereikt en zorgen we voor een leuk 
programma. 

Dus wil je lekker sportief de zomer in en onder-
tussen het JOC steunen, kom dan lekker 
wandelen in Vierlingsbeek. 

Tot ziens bij de 4daagse!!
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Boxmeerse cheerleaders 
plaatsen zich voor Nederlands 
Kampioenschap 2017
 
De cheerleaders van Partisans Athletics uit 
Boxmeer, met leden uit o.a. Venraij, Maashees 
en Vierlingsbeek, hebben afgelopen zondag 
goede zaken gedaan op de tweede wedstrijd van 
het seizoen. In Zwolle behaalden zij 1 x eerste, 
2 x tweede en een 1 x plaats. Hiermee hebben 
alle teams van de Boxmeerse vereniging zich 
geplaatst voor de finale van de Nederlandse 
Kampioenschappen Cheerleading in juni.
 
In één grote bus vertrokken de cheerleaders 
zondagochtend 2 april al vroeg naar het Landstede 
Sportcentrum in Zwolle. Ze mochten zich daar 
meten met cheerleaders uit het hele land. 11 
verenigingen dongen mee naar de prijzen. Wanneer 
de teams goed genoeg presteerden, konden 
ze zich plaatsen voor de grote finale van de NK 
Cheerleading 2017.
 
In de categorie Partnerstunt kwamen de eerste 
Partisans de mat op. Er zijn tijden geweest dat in 
deze categorie maar één koppel deelnam, maar 
die periode is definitief voorbij. In totaal kon het 
publiek genieten van zes optredens, waaronder 
die van drie teams van Partisans Athletics. Voor 
Rob Tonnaer & Mayke Bongers een 1e plaats met 
71,5 punten, Melchior Bos & Marlie van Haren 37 
punten en voor Patrick van Rooij en Lieke Graat 
84,25 in de categorie exhibition.
 
Daarna was het de beurt aan de jongste leden van 
Partisans Athletics. Hun team heet Little Athletics 
en bestaat uit 12 meisjes van 5 tot en met 11 jaar. 
In de categorie Peewee’s Exhibition maakten ze 
er een spetterend optreden van. Heel knap wat 
zij op deze leeftijd al kunnen. De jury beloonde de 
meiden dan ook met 39,5 punten.
 
Een leeftijdscategorie hoger kwam het junioren-
team Athletics Elite in actie. Deze meiden (12 t/m 
15 jaar) trainen nog niet zo lang samen. Veel van 
hen kwamen vorig jaar nog uit in de categorie 
peewees en hebben de afgelopen maanden hard 
getraind om de hogere eisen van de junior-cate-
gorie aan te kunnen. Met succes, want het team 
behaalde in Zwolle 41 punten en bezette daarmee 
de 2e plaats.
 
Na een volle wedstrijd mocht senior coed team 
Partisans Athletics (16 jaar en ouder) de dag 
afsluiten. Zij komen in juni 2017 namens Nederland 
uit op het EK Cheerleading in Praag. Het publiek 
in Zwolle mocht genieten van een voorproefje van 
dat optreden. De jongens en meiden van Partisans 
Athletics kregen alle handen op elkaar en ontvingen 
tevens ruime waardering van de jury: 58,75 punten. 
Dat betekende een 2e plaats in senior coed.

De teams van Partisans Athletics presteerden 
tijdens deze tweede voorronde zo goed dat zij 
op 18 juni 2017 allemaal mogen deelnemen aan 
de finale van het Nederlands Kampioenschap 
Cheerleading. Hier gaan de partnerstunters, Little 
Athletics, Athletics Elite én Partisans Athletics hun 
uiterste best doen om de titel te pakken. Maar 
voor het zover is, moet er nog een paar maanden 
hard getraind worden.
 
Nieuwsgierig hoe cheerleaders zich voorbereiden 
op zo’n belangrijke wedstrijd? Volg Partisans 
Athletics op Facebook of kom kijken tijdens een 
van de trainingen! Meer informatie op 
www.cheerleadersboxmeer.com en Facebook.

Voorlichtingsavond 
Alles over beroerte
 
Dinsdag 9 mei is het de Europese Dag van de 
Beroerte. Een belangrijke dag om even stil te 
staan bij deze aandoening en de gevolgen die 
een beroerte kan hebben voor het dagelijks leven 
van de patiënt en zijn omgeving. Maasziekenhuis 
Pantein organiseert deze dag een voorlichtings-
avond over dit thema. De bijeenkomst begint om 
19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De 
toegang is gratis.
 
Herken de signalen
Verschillende specialisten van Pantein vertellen 
deze avond over wat een beroerte is en hoe je 
de signalen kunt herkennen. Door het op tijd 
herkennen van de signalen van een beroerte en te 
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weten welke actie je moet ondernemen, kan soms 
veel schade worden voorkomen. Hoe eerder een 
beroerte behandeld wordt, hoe beter de vooruit-
zichten zijn voor de patiënt. Desondanks kan een 
beroerte grote gevolgen hebben voor de patiënt 
en zijn omgeving. Tijdens de bijeenkomst gaan we 
ook dieper in op de behandeling en de begeleiding 
die Pantein kan bieden.
 
Het voorkomen van een beroerte
Voorkomen is beter dan genezen. Het voorkomen 
van een beroerte is dan ook een belangrijk thema 
deze avond. Wat zijn de risicofactoren voor het 
krijgen van een beroerte en wat kun je zelf doen 
om de kans op een beroerte zo klein mogelijk 
te maken? Er wordt uitgebreid stilgestaan bij 
het belang van een gezonde leefstijl, voeding en 
bewegen.
 
Locatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in het vergadercen-
trum op de begane grond van het Maasziekenhuis. 
Aanmelden kan via de website 
www.maasziekenhuispantein.nl/
voorlichtingsavonden.

Beste Inwoners van Groeningen,

Net als in voorgaande jaren zal het St. Anthonius 
en St. Nicolaasgilde ook dit jaar weer voor u en uw 
kinderen een programma verzorgen met Pasen. 
We zullen te voet naar de Groeningse Berg gaan, 
om daar naar de paashaas en enkele presentjes te 
gaan zoeken. Het tamboerkorps van het gilde zal 
de aanwezige kinderen vanaf het schietterrein be-
geleiden naar de zoekplaats en bij terugkomst in 
het clubgebouw zal de paashaas de kinderen trak-
teren op iets lekkers.  
Deelname is mogelijk voor alle kinderen uit Groe-
ningen die op de basisschool zitten. Ook de kin-
deren van de leden en aspirant-leden die niet in 
Groeningen wonen zijn van harte welkom op deze 
middag. Dit alles zal plaatsvinden op: 
Zondag 1e Paasdag om 17.00 uur Schietterrein 
‘De Lêmse Kuul’ 

Wie verdient dit jaar 
de Dr. Peelen?

Ook dit jaar worden de Dr.Peelen Cultuurprijs en 
Stimuleringsprijs voor bijzondere culturele 
prestaties in onze gemeente uitgereikt. Tot 10 juni 
kunt u personen of organisaties voordragen op 
drpeelen.nl. 

Wie en wat?
Iedereen kan een persoon, vereniging of instelling 
voordragen die zich door een of meerdere in het 

oog springende culturele activiteiten of initiatieven 
in de gemeente Boxmeer heeft onderscheiden. 

Het college van B&W wil met de Dr. Peelen 
Cultuurprijs haar waardering tonen voor degenen 
die zich inzetten op cultureel gebied. Hiermee wil 
ze ook anderen stimuleren dit ook te doen om zo 
het aanbod en de deelname aan cultuur in de 
gemeente Boxmeer te bevorderen. De winnaar 
krijgt een bronzen beeldje van dr. Peelen, vervaar-
digd door kunstenaar Sias Fanoembi en een geld-
bedrag van € 750,-.
De Stimuleringsprijs is in 2015 ingesteld. Deze is 
een stimulans voor vernieuwend jong initiatief op 
het gebied van cultuur en kunst in de breedste zin 
van het woord. De winnaar ontvangt naast een 
donderend applaus op de dag van de uitreiking 
een geldbedrag van 150 euro.
 
Eerdere winnaars 
Sinds in 2005 de eerste ‘Dr.Peelen’ werd uitgereikt, 
zijn er op heel diverse gebieden winnaars geweest.
Vorig jaar was ‘Museum van Postzegel tot Tank uit 
Groeningen van Tonnie Ebben de grote winnaar. 
De Dr. Peelen Stimuleringsprijs is gewonnen door 
het initiatief P.R.A.K. van kunstenares Irene van 
den Besselaar uit Rijkevoort. Alle winnaars zijn op 
drpeelen.nl te vinden.

De prijs is vernoemd naar dr. Peelen (1601-1667) 
die op vele gebieden, met name op sociaal-cultu-
reel gebied, actief was in Boxmeer.

Nomineer uw favoriet op drpeelen.nl. De uitreiking 
is zaterdag 9 september bij De Weijer tijdens festi-
val Lekker.UIT.
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25 Jaar Op De Tôffel presenteert:
ALLE 365 GOED!!: HET HÉLE 
JAAR FEEST IN ÉÉN AVOND MET 
DE LOCO LOCO DISCOSHOW

Op De Tôffel bestaat 25 jaar en dat moet gevierd 
worden! En wie kunnen ons daar beter bij helpen 

Een bijzonder gezicht, 2 vakmensen zijn deze week hard aan het werk met de renovatie van de kruizen van 
het oorlogsmonument bij de kerk. De letters en randjes worden opnieuw uitgekapt!             

(Foto J. Verbeeten)

dan de Loco Loco Discoshow? Deze feestbeesten
hebben alle feesten van het jaar in één avond ge-
stopt 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 meesle-
pende gezelligheid. Handjes de lucht in met Danny 
Panadero en voetjes van de vloer bij gast-dj Tony 
Terrific. 

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!

Het is Alle 365 Goed!! op zaterdag 13 mei in 
Zalencentrum Concordia aan het Vrijthof te 
Vierlingsbeek. Bestel nú tickets via 
www.opdetoffel.nl!

Rond 19:00 uur zal er in het weiland tegenover het 
schietterrein het paasvuur aangestoken worden.  
Het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde wenst ie-
dereen een zalig Pasen toe. Hopelijk mogen we 

u en uw kinderen tijdens deze activiteit verwelko-
men.

Bestuur St. Anthonius en St. Nicolaasgilde
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zaterdag 22 april > bandwedstrijd > OP 
UT TUFFELKE: TAVENEER + CANNON-
BALL CLETUS + SEXDROIDZ + LOKI’S 
DELIRIUM
Wat wordt de openingsact van Op De Tôffel 2017? 
Dat is dé vraag die ons vanavond allemaal bezig 
zal houden tijdens de 23e editie van bandwedstrijd 
Op Ut Tuffelke. Uit de stapel inzendingen zijn vier 
puike bands geselecteerd die het strijdperk zullen 
betreden, te weten:

➣		TAVENEER – indierock uit Nijmegen
➣		CANNONBALL CLETUS – energieke feel  
 good rock uit Venlo

➣		SEXDROIDZ – alternatieve rock uit 
 Ysselsteyn
➣ LOKI’S DELIRIUM – stevige stonerrock uit  
 Bergen

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

Als kers op de taart wordt vanavond ook de 
complete line-up van Op De Tôffel 2017 bekend 
gemaakt. Wie staan er op zondag 18 juni allemaal 
Op De Tôffel? Na vanavond zijn er geen geheimen 
meer!
zaal open: 20.00 uur > aanvang: 20.30 uur > en-
tree: gratis

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 verjaar-
dagsfeest? 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, 
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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

 adverteren
doet verkopen

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

Gryphus Formule 1 Café
Het is weer voorjaar en dus trekt het Formule 1 
Circus weer de wereld rond. De eerste rondjes 
zijn gereden en piloten als Vettel, Massa, Bottas, 
Perez en Hulkenberg doen er alles aan om Lewis 
Hamilton van zijn troon te stoten. Of het ze gaat 
lukken? We zullen het zien want ook dit seizoen 
zullen (onder voorbehoud) weer alle Grand Prix 
races op een grootbeeldscherm worden vertoond. 
Wij gaan er weer eens goed voor zitten en zetten 
ons geld op onze Max. En U?
➣		zondag 16 april: GP BAHREIN
➣		zondag 30 april: GP RUSLAND
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

in petto
➣		woensdag 24 mei > hard rock café > MAIDEN  
 NIGHT 2017 met live: UP THE IRONS
➣		zaterdag 10 juni > vlees > METAL BBQ

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

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

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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty
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Vanaf 1 mei inloopuren van 16.30 tot 18.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.martensasperges.nl

Mar-Oil Oliehandel
Ook voor klein-verpakking motorolie  en heftruckflessen  

kunt u bij ons terecht.

• 5 kg (Dinfles) - €15,-
• 10,5 kg - €24,-

• • 5 kg (Dinfles) - €15,-5 kg (Dinfles) - €15,-5 kg (Dinfles) - €15,-
• • 

Gasfles leeg? Wij zorgen ervoor
dat u snel weer kunt BBQ-en!

• • 
Openingsti jden: maandag t/m vri jdag 9:00 - 16:00  

Zaterdagmorgen 9:00 - 12:30  
Molenweg 2 • 5821 EA Vierl ingsbeek • Tel: 0478-561541 

 www.mar-oil.nl • info@mar-oil.nl
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Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
 
www.rabobank.nl/lvcm

Dag en nacht 
jouw bankzaken 

beheren
Veilig en snel 
via internet

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

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
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Warme Bakker Degen
Reclame: 17 t/m 22 april
	 ●  Rijstevlaai + slagroom € 10,35
	 ●  Pompoenpitbrood € 2,35
	 ● 5 Assorti harde broodjes € 1,85

Reclame: 24 t/m 29 april
	 ●  Koningsvlaai € 10,40
	 ●  Oranjesoes € 1,75	 	 	

	 ●	 Extra/dubbeldonker € 2,35
 Koningsdag 27 april gesloten

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.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.

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233 
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Restaurant - Grand café - Proeverij

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

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

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

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

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Bandenhandel Groeningen 

Voor al uw zomer- en 
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erfl anden 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

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 












Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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Alles voor wand en Plafond!!! 
                       

            
 
 

                       

 

 

                     
       
                     ontspanning 
                                                                   dansen 

                                                                      genieten 

                                                               vrij zijn 

  Joffershof Vierlingsbeek             iedere maandagavond 

       www.movewise.nl    06 10235305 

                                                              

                 
Gradje Tweewielers
Voor al uw fi etsreparatie

Bikkel & Gouden Leeuw Dealer
Openingstijden: Do 9.00-18.00 
 Vr 9.00-20.00, Za 9.00-17.00

Bellen voor afspraak buiten openingstijden

De Bunder 7 5821 GC Vierlingsbeek
06-17769196

gradjewelbers@kpnmail.nl

Gradje Tweewielers

Voor al u fietsreparatie

Bikkel & Gouden Leeuw Dealer

Openingstijden: Do 9.00-18.00 

 Vr 9.00-20.00, Za 9.00-17.00

Bellen voor afspraak buiten openingstijden

Gradje Tweewielers

Voor al u fietsreparatie

Bikkel & Gouden Leeuw Dealer

Openingstijden: Do 9.00-18.00 

 Vr 9.00-20.00, Za 9.00-17.00

Bellen voor afspraak buiten openingstijden


