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33e jaargang no. 7 11 april 2018

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

17 april 2018, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Lees verder op pagina 4

Harmonie doet in 
groenonderhoud.

Afgelopen paaszaterdag is de harmonie weer 
begonnen met het onderhoud van het openbaar 
groen in de omgeving van de Prins van Oranje-
straat, Jan van Cuijkstraat, Jan de Beijerstraat, 
Arnoud van Gelrestraat, Anna van Burenstraat 
en het Overambt. 

Dit is al het tweede jaar dat de harmonie deze 
werkzaamheden uitvoert om zodoende de kas van 
de vereniging aan te vullen. Tot op heden bevalt 
het prima om deze werkzaamheden te doen.  
Het snoeiwerk wordt in de regel op zaterdagen 
uitgevoerd en de  lichtere schoffel- en harkwerk-
zaamheden worden op donderdagmorgen, mits 
het weer het toelaat, ter hand genomen. 
Op bijgaande foto’s ziet u de zaterdag-
ploeg afgebeeld en is ook te zien dat 
een koffiepauze niet wordt vergeten.                                                                                                                             
Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u 
contact opnemen met:                                  
(Wiel Nillesen 06-23200804 of Jan Stoffelen 
06- 48236890.)

Kids in Concert.

Op zondagmorgen 22 april organiseert 
Harmonie en Slagwerkgroep De Herleving het 
Voorjaarconcert met daarbij een belangrijk deel 
van het programma ingeruimd voor de leerlingen 
van de muziekvereniging. 

De Muzikids, dit is de samenspeelgroep 
van de leerlingen die elke twee weken 
met elkaar muziek maakt onder leiding 
van Marjan Jakobs, organiseren mee.                                                                             
Hieronder ziet de u de uitnodiging die door twee 
leden van de Muzikids is opgesteld.
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Van de redactie:
●	 Garderobe omwisselen.... misschien nog 

even laagjes over elkaar en de zomer- én 
de winterjas aan de kapstok....

●	 Kijk om U heen , groen en bloem.... het 
ontwaakt! En vergeet niet te ruiken.......! 
Ook in het bos is het genieten en weldra 
wordt ook een kijkje in een kijk-nestkastje 
zeker beloond. 

●	 Lammetjes knuffelen kan ook, ze zien 
rennen in de wei maakt je gelijk vrolijk en 
blij!

●	 Er is veel afval opgeruimd tijdens de 
Landelijke Opschoondag! Laten we het zo 
netjes en schoon houden!

●	 Helaas ligt het naast het kerkhof weer 
“bezaaid” met hondendrollen... het gras 
wordt netjes bijgehouden met maaien... 
maar dat kan pas als de drollen opgeruimd 
zijn... en het zijn er ontelbare.....bizar!!!

In verband met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG),  in de 
volksmond de Privacywet genoemd, zijn de 
verenigingen, stichtingen enz. zelf verant-
woordelijk voor de bescherming van de 
privacy van personen die op ingezonden 
foto’s staan. De redactie van Dorpsblad 
Globaal is hiervoor niet verantwoordelijk.

AGENDA
2018

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.
14 apr Gryphus: Duitse avond: BIERGARTEN   
 FEST; zaal open 20:30 uur
15 apr Garage sale voor Vierlingsbeek en   
 Groeningen: Bèèk ruumt op en Gruuninge  
 ok! Van 12:00 uur tot 16:00 uur
22 apr Harmonie de Herleving: Voorjaarsconcert  
 om 11:00 uur bij Concordia

26 apr VOVG: Rayonreis
27 apr Koningsdag Vierlingsbeek: Een feest voor  
 jong en oud
27 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal op geheime  
 locatie
28 apr Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
28 apr Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
1 mei Dorpsraad Vierlingsbeek:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
 Koningskerkje met medewerking van
 Zangvereniging Vondel, het Groenings   
 koor, harmonie de Herleving en Gilde
7 mei Damesgymclub: fietstocht
8 mei VOVG: Bronlaak
14 mei Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Café De Zandpoort
17 mei KBO: Lia De Haas studio
17 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
17 t/m 
20 mei PLUS Wandel4daagse i.s.m. Stichting   
 JOC
20 mei Groenings koor: luistert mis op tijdens   
 Groeningse Gildedag
23 mei VOVG: Wandelavond
25 mei Groenings Koor: zingt mis in zorgcentrum   
 “Op ‘t Hoogveld” in St. Anthonis
26 mei Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
26 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 mei  Gruuningse BarreTocht, aanvang 15.00  
 uur bij de Zandpoort
2 juni Zangvereniging Vondel: Optreden met   
 fanfare Helpt Elkander uit Afferden
  in de schouwburg van Cuijk
5 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
7 juni VOVG: Theehuis Komkommerin
11 juni Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Café De Zandpoort
14 juni KBO: Fietsdag
15 juni Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
16 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de   
 Maas
22 juni VOVG: Jaarlijkse fietstocht
22 t/m 
26 juni KBO: Meerdaagse reis  
23 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2018
23 juni Nacht van een Goei leven Land van Cuijk
23 juni Dineren op de pontveren. O.a. bij het   
 pontveer Vierlingsbeek
24 juni Harmonie de Herleving: Zomerconcert om  
 11:00 uur in het park
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24 juni Groenings koor: geeft concert in 
 “De Waalboog” in Nijmegen
27 juni VOVG: Jubileumfeest
30 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
30 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 en 
30 juni Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in   
 Groeningen op het Gildeterrein aan de   
 Maasstraat
1 juli Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in   
 Groeningen op het Gildeterrein aan de   
 Maasstraat
1 juli Groenings Koor: luistert tijdens grote   
 Gildedag mis op
2 juli Dorpsraad Groeningen:  
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Café De Zandpoort
2 juli Zangvereniging Vondel: Seizoensafsluiting
6 t/m 
8 juli Outlands Open Air
12 juli KBO: Blauwe bessen excursie
28 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
28 juli Deze maand geen ophaalronde oud   
 ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
 weer bellen.
9 t/m 
12 aug Kindervakantiewerk Vierlingsbeek en   
 Groeningen
10 t/m 
13 aug Kermis Vierlingsbeek
14 aug KBO: Kermismatinee Joffershof 
20 aug Zangvereniging Vondel: Eerste repetitie  
 nieuwe seizoen
23 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
25 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug 
t/m 
3 sept Groeningse kermis 2018
4 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
5 sept KBO: Busdagtocht
9 sept Bekse Bruggenloop/Expeditie Beek
10 sept Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Café De Zandpoort
12 sept VOVG: Najaarsontmoeting
15 sept GroeVie: ‘k Wèt’t Interactieve Dorpsquiz  
 Vierlingsbeek-Groeningen
20 sept KBO: Fietsmiddag
23 sept Zangvereniging Vondel: Optreden in   
 Museum De Locht in Melderslo
23 sept Groeningen: 2e Streekmarkt
 Informatie bij Han Morsink 06- 53319279  
 of  han.morsink55@gmail.com
24 sept Zonnebloem: Boottocht

26 sept KBO: Bezoek Tweede Kamer Den Haag
27 sept VOVG: Bloemschikken
29 sept KBO: Dag van de Ouderen Joffershof
29 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
4 okt Groenings koor: bloemenactie
6 okt GroeVie: Finale avond en uitslag ‘k Wèt’t
 Interactieve Dorpsquiz     
 Vierlingsbeek-Groeningen
8 okt VOVG: Lezing CaRin
8 okt Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Café De Zandpoort
11 okt KBO: Spellenmiddag Joffershof
23 okt VOVG: Museum de Kantfabriek
27 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 okt Bèkse Biercantus 2018
1 nov KBO: Kunst of Kitch Joffershof
3 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
6 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
12 nov Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Café De Zandpoort
15 nov KBO: Herfstwandeling
15 nov VOVG: Winterse wandeling
18 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek:
 Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en   
 Groeningen
24 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
24 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
4 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
10 dec Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Café De Zandpoort
15 dec KBO: Kerstfair De Locht 
16 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
 het Koningskerkje
18 dec KBO: Kerstviering Concordia
19 dec VOVG: Kerstviering
23 dec Kerst Sing Along aanvang 18:30 uur
29 dec Deze maand geen ophaalronde oud   
 ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
 bellen.

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl
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...vervolg van pagina 1

Tijdens het concert zullen de leerlingen van de 
muziekvereniging, onder leiding van hun docenten 
laten horen welke vorderingen de afgelopen tijd 
zijn gemaakt. Blokfluiters, overige blaasinstru-
menten en de slagwerkers, allemaal komen ze aan 
bod. 
De Muzikids helpen bij de organisatie door het 
versieren van de zaal, zorgen voor het ontvangen 
van de bezoekers en het aanbieden van zelf 
gebakken koekjes voor bij de koffie of thee.

Wij nodigen alle ouders, en kinderen en overige 
belangstellenden van harte uit om te komen 
luisteren naar de muzikale prestaties van de leer-
lingen. Wij hopen dat het net zo druk wordt als 
vorig jaar bij het Limonadeconcert. 
Tot zondag 22 april 2018 in Concordia;  aanvang 
11.00 uur.

Berichten uit het veld

De zon schijnt op het dak van onze achterburen. 
Op de hoek van het dak zit een Houtduif mannetje 
een beetje sip voor zich uit te kijken. Plotseling 
komt een Houtduif vrouwtje aanvliegen en strijkt 
ook neer op het dak. Het mannetje schrikt op uit 
zijn overpeinzing en hipt behoedzaam richting 
het vrouwtje. Ze is blijkbaar nog niet klaar voor 
zijn avances want ze hipt weg van hem. Met volle 
overtuiging begint het mannetje te koeren en 
diepe buigingen te maken. Zij is onder de indruk 
want langzaam hipt ze weer naar hem toe, waarop 
hij op zijn beurt achteloos zijn veren gaat zitten 
poetsen. Heel voorzichtig kruipt het vrouwtje dicht 
tegen het mannetje aan en kriebelt hem in zijn 
nekveren. Hij reageert, en wat volgt is een lange 
duivenkus. De liefde is bezegelt en het mannetje 
bestijgt het vrouwtje om klapwiekend met haar te 
paren. Ik voel me een beetje een voyeur, omdat 
ik het allemaal heb zitten observeren vanuit onze 
woonkamer. Lentekriebels!

Een ander, typisch Nederlands, lenteplaatje is een 
boerensloot met bloemen langs de kant en een 
Wilde Eend moeder met een aantal donzige plui-
zenbolletjes erachteraan zwemmend tussen het 
kroos. Ik kan me dit beeld nog heel goed herin-
neren uit mijn jeugd, toen ik vaak de Peel in trok 
om kievitseieren te zoeken. De laatste jaren is dit 
plaatje echter niet meer zo algemeen, terwijl Wilde 
Eenden toch gewoon bij ons landschap horen. 
Om er achter te komen waarom het minder goed 
gaat met onze Wilde Eend, en dan vooral met de 
jongen, is SOVON een onderzoek gestart waar 
eigenlijk iedereen aan mee kan doen.
Het idee is om in het voorjaar goed uit te kijken 
naar moeder eenden met jongen. Dus jonge Wilde 
Eendjes van pas-uit-het-ei tot bijna volwassen, en 
deze dan te tellen en de leeftijd te schatten.

Eendenkuikens met grootte t.o.v. hun moeder

In het plaatje hierboven staan jonge eendjes 
afgebeeld met hun moeder en de geschatte 
leeftijd op basis van de grootte ten opzichte van 
hun moeder.
Deze waarnemingen kunnen dan doorgegeven 
worden op www.waarneming.nl of de website van 
de onderzoeker, Erik Kleyheeg 
(www.erikkleyheeg.nl/eendenkuikens).
Het enige dat u hoeft te registreren zijn: de 
plaats, de datum, het aantal eendenkuikens en de 
geschatte leeftijd van de kuikens. Het is leuk om te 
doen tijdens een wandeling en met kinderen kunt 
u er zelfs een spelletje van maken: “Wie ziet de 
eerste jonge eendjes?”
Een degelijk project opgezet door professio-
nals samen met burgers noemt men ook wel 
“Burgerwetenschap”.

Ton van den Berg

Lisanne Rijs en Janne Hermens in 
NK-Commissie Garde- en 
Showdanssport.

Met het einde van het dansseizoen in zicht, staat 
het Nederlands Kampioenschap van het NDO 
(Nederlandse Danssport Organisatie) weer voor de 
deur. 
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De NK-commissie, waar de Vierlingsbeekse 
Lisanne Rijs en Groeningse Janne Hermens 
- beiden lid en trainster bij de Bekse Klinkertjes-  
deel van uitmaken is al enkele maanden druk 
bezig met de organisatie. 

Het doel was om de NK in een gloednieuw jasje te 
steken. Wanneer je voor Theater Markant in Uden 
staat en de oranje loper op zult lopen, zal de sfeer 
direct te proeven zijn. 

Het Nederlands Kampioenschap 2018 vindt plaats 
op zaterdag 21 en zondag 22 april. Tijdens dit 
weekend wordt Markant in Uden omgetoverd tot 
een waar danspaleis. Vanuit het hele land zullen er 
dansverenigingen komen dansen om zich te kwali-
ficeren voor Eurodance 2018 dat dit jaar gehouden 
wordt in Dornbirn in Oostenrijk op 4, 5 en 6 mei 
2018.

Op zaterdag is het de beurt aan de minioren en 
de junioren. Deze dansers tussen de 4 en 12 
jaar zullen hun beste beentje voorzetten en gaan 
laten zien wat ze in hun mars hebben. Op zondag 
mogen de dansers van de jeugd- en hoofdklasse, 
die 12 jaar en ouder zijn, strijden om de hoogste 
plek en de titel “Nederlands Kampioen”.

Tijdens het Nederlands Kampioenschap zijn er 
verschillende disciplines. Denk hierbij aan mars-
dansen, acrobatische garde polka dansen, 
energieke moderne showdansen of show karakter 
dansen, die deze dag de revue zullen passeren. 

Beide dagen zal de zaal open zijn vanaf 9.00 uur 
en bent u van harte welkom. Vanaf 10.00 uur zal 
het programma van start gaan en zal de strijd los 

barsten. Samen met het ijzersterke duo Saron van 
de Laar en Gertjan Hermes, die dit jaar voor het 
eerst samen de Nederlandse Kampioenschappen 
zullen gaan presenteren, belooft het een super 
weekend te worden.

Kinderen tot 4 jaar mogen gratis binnen. De entree 
voor 4 t/m 12-jarige én 65+’ers (op vertoon van 
een ID) is €2,50 en volwassenen betalen €6,-.
 
Kom kijken en laat je verrassen door deze twee 
superleuke en mooie dagen!

www.ndo-danssport.nl
www.eurodance2018.at

Onze oprechte dank
voor de hart verwarmde blijken van medeleven

die wij ontvingen na het overlijden van
onze moeder, schoonmoeder, oma en super 

oma

Marie Fleuren – Jenniskens

Het is voor ons een troost dat zij in haar leven
voor velen zoveel heeft betekend.

Kinderen, klein en achterkleinkinderen
Fleuren – Jenniskens.

De kerstboom en de Bed and 
Breakfast.

Het is alweer ongeveer 20 jaar geleden, dat we 
aansluitend aan onze tuin een stukje grond kon-
den kopen.
“Ga je daarop kerstbomen zetten”, vroeg iemand 
me.
Nu zal een dergelijke vraag bij de meesten enige 
verbazing oproepen.
Bij mij toen niet.
In die tijd had ik een vriend die, hij is helaas te 
vroeg gestorven, fruitbomen kweekte; appels, pe-
ren en pruimen.
Als mijn knieën het toelieten hielp ik hem met ocu-
leren.
Naast fruitbomen kweekte hij voor de groothandel 
ook kerstbomen, meestal de blauwe spar en de 
groene fijnspar.
“Al hebben ze maar twee meter grond, dan nog 
zetten ze er een paar sparren op “, verzuchtte hij, 
iets overdrijvend, regelmatig.
En inderdaad, toen zag je in bijna elke straat wel 
een bordje met daarop, ‘kerstbomen te koop’.
Op de duur verkochten al die kerstboomkwekers 
nog maar twee boompjes, een aan zichzelf en een 
aan oma.
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De bordjes met kerstbomen te koop zijn groten-
deels al lang verdwenen.
Maar de geschiedenis herhaalt zich, in Vierlings-
beek duiken heel snel achter elkaar weer bordjes 
op.
Sommige groot andere iets kleiner.
De tekst van deze nieuwe bordjes is wel hetzelfde; 
‘Bed and Breakfast’.

René Kusters
Eigenaar van een B&B in Vierlingsbeek sinds mei 
2009.

De PK bedankt alle Vierlingsbeekse en Groeningse 
stemmers. Ondanks dat de Vierlingsbeekse kandi-
daten Marjolijn de Bruin en Eric Smits toch nog 
aan aantal voorkeurstemmen hadden gekregen, 
heeft de PK toch minder stemmen gekregen. Op 
dit moment heeft de PK 2 zetels in de gemeente-
raad (1 minder dan 4 jaren geleden). De PK gaat 
ook de komende 4 jaren een progressieve beleid 
voeren. 

GEBOORTESTENEN

Geboortestenen zijn edelstenen die symbool 
staan voor een bepaalde maand in het jaar. 
Elke geboortesteen heeft zijn eigen unieke doel 
en betekenis, bijvoorbeeld geluk of een goede 
gezondheid. Geboortestenen zijn meestal ver-
werkt in sieraden, maar het bezit van het mine-
raal zelf is net zo speciaal en misschien zelfs 
nog bijzonderder om cadeau te doen. Ontdek 
wat de krachten zijn van de mystieke geboorte-

stenen en wat ze betekenen voor degene die in 
de bijbehorende maand jarig zijn.

April
Diamant is natuurlijk het hardste materiaal 
ter wereld en wordt het meest gekoesterd. De 
gelukkigen die in April geboren zijn, worden verte-
genwoordigd door deze populaire steen. Iedere 
vrouw (en man) houdt immers van diamanten!

 

Terras Herberg Thijssen in een 
nieuw jasje!

Om de beleving voor u als gast nog verder te 
vergroten gaat Herberg Thijssen haar terras aan 
de voorzijde en zijkant van het pand verder opti-
maliseren en opnieuw inrichten. In eerste instantie 
zal het terras van de Herberg onder handen 
genomen worden waarna later in het jaar het 
terras van Cafetaria ’t Zwaantje aan de beurt is. 
Om het terras verder te kunnen optimaliseren 
beschikt Herberg Thijssen al gedurende drie jaar 
over een terrasvergunning welke is afgegeven 
door de Gemeente Boxmeer. Aan de hand van de 
mogelijkheden in deze vergunning zal het terras 
voorzien worden van de nodige aanpassingen.

Allereerst zal het terras worden voorzien van 
terrasschermen, groene beplanting en parasols 
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maar ook bestaand en nieuw terrasmeubilair zal 
worden toegevoegd. De gehele nieuwe uitstra-
ling en sfeer van het terras zullen aansluiten bij 
de uitstraling zoals u die binnen aantreft in de 
Herberg en Cafetaria. Hiermee kunnen inwoners 
van Vierlingsbeek maar ook toeristen in alle 
rust genieten van het stralende zonnetje onder 
het genot van een natje en een droogje. Dit 
kan uiteenlopend zijn van een lekker kop koffie 
met huisgemaakte appeltaart tot een volledige 
maaltijd. Daarnaast hebben gasten de keuze uit 
maar liefst 60 speciaal bieren.

Als gevolg van deze ontwikkelingen zal het terras 
in de zonnige maanden een grotere omvang 
hebben dan dat u in het verleden gewend was. 
Zo zal het terras een omvang hebben tot aan 
de door de Gemeente Boxmeer in de bestra-
ting gemarkeerde belijning. Hierdoor zal het in 
het gemeentelijke bestemmingsplan opgenomen 
voetpad tussen de kerk en de Herberg/Cafetaria 
in de breedte minder toegankelijk worden tot 
aan het door de Gemeente Boxmeer bepaalde 
minimum van 1,5 meter. Zodoende zullen alle door 
de Gemeente Boxmeer bepaalde regelgevingen 
in acht worden genomen bij de nieuwe ontwikke-
lingen van het terras.

Hiermee hopen wij u als gast in de toekomst een 
nog aangenamere beleving te geven aan een 
verblijf op het terras.

Horecatijger Gezocht!

Ben jij op zoek naar een leuke, afwisselende baan  
met toekomst in de horeca? Of het nou in de 
bediening van de Cafetaria is of achter de bar van 
de Herberg?

Je wordt het visitekaartje van de zaak. Je zorgt 
er voor dat alle gasten bij binnenkomst een echt 
huiskamer gevoel krijgen. Jouw taken zullen onder 
andere bestaan uit:
• Volledig meewerken in de Herberg & Cafetaria
• Gerechten en dranken serveren en uitserveren
• Eventueel ondersteunen van onze Bed &   
 Breakfast
• Terraswerkzaamheden

De eerste periode zul je begeleid worden zodat 
je alle kneepjes van het vak weet te beheersen. 
Binnen no time weet je je weg te vinden binnen 
Cafetaria en Herberg. Door jouw spontaniteit weet 
je er voor te zorgen, dat alle gasten graag nog 
eens terugkomen.

Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die 
hiervoor uitermate geschikt is? Bel of informeer 
ons dan via 0623469071 of 
cafe@herbergthijssen.nl.
Maarten & Tineke Hermans
Herberg Thijssen / Cafetaria ‘t Zwaantje

EXCURSIE STORKMUSEUM
Deze excursie gaat door omstandigheden niet 
door.

KIENDATA
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 13 april en 27 april  Aanvang:  13.45 uur

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

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

Vierlingsbeek/Groeningen

HUISARTSENPRAKTIJK MOSCH/ MOSCH-
VAN DEN BORN IS GESLOTEN VAN 
VRIJDAG 27 APRIL TOT EN MET VRIJDAG 4 
MEI 2018.

Voor dringende zaken die niet kunnen wachten, 
kunt u gebruik maken van de waarneming: 
Letters A t/m J: van den Boom  
tel: 0478- 641202
Letters K t/m Z: Mooij               
tel: 0478- 640840
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KONINGSDAG VIERLINGSBEEK / GROENINGEN 

 
 

Op vrijdag 27 april dopen we het schoolplein weer om 
tot feestlocatie, waar we met jong en oud Koningsdag 
kunnen vieren! 
Voor alle kinderen uit Vierlingsbeek en Groeningen zijn 
er vanaf 14.00 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 12.30 uur melden bij de organisatie op het 
schoolplein, alwaar ze een verkoopplek toegewezen 
krijgen. Let op: Het gaat hier alleen om verkoop van 
speelgoed en handgemaakte producten. Geen kleding 
of huisraad. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
13.00 uur: Opening Koningsdag 2018 met het 
Wilhelmus en het koningsdagliedje Fitlala. 
13.10 uur: Voorbereiding optocht. Op het schoolplein 
gaan we gezamenlijk je fiets/ bolderkar/ step/ skelter/ 
kruiwagen (of… wat je maar wilt) versieren. Neem 
zoveel mogelijk eigen versiering mee. Heb je niets? Kom 
dan toch! Ook de organisatie heeft versierspullen. Er is 
een leuke prijs te winnen voor het mooist/origineelst 
versierde voertuig. PS: thuis versieren mag natuurlijk 
ook. 
13.30 uur: Optocht door Vierlingsbeek (route: 
Schoolplein - Kloosterstraat - Willem I straat - Jan de 
Beijerstraat - Merletgaarde - Prins van Oranjestraat - 
Laurentiusstraat - Pastoor Jansenstraat – Schoolplein). 
14.00 uur: Start activiteiten. Aan bijna alle activiteiten 
kun je gratis deelnemen. Voor enkele activiteiten en 
versnaperingen is een activiteitenkaart te koop voor 
€2,50. Het gaat hier om: broodje bakken aan een stok, 
appel schillen op een appelschilfiets en roosteren, ranja, 
snoepzak of zakje chips, softijs. Zonder activiteitenkaart 
kost een activiteit/versnapering € 1,00. 

 
 

Overige activiteiten: tatoeages, schminken, knutselen, 
eendjes vangen, koekhappen, oud-Hollandse 
spelletjes, penaltyschieten, stoepkrijt tekeningen 
maken, ponyrijden. 
15.30 uur: Wedstrijd penaltyschieten op het 
voetbalveldje op het schoolplein (vanaf groep 1). 
Hiermee is een leuke prijs te winnen. 
16.30 uur: Kinderdisco en prijsuitreiking bij Herberg 
Thijssen. 
17.00 uur: Einde middagactiviteiten; muziek voor jong 
en oud bij Herberg Thijssen.  
 
Wij hopen vrijdag 27 april jong en oud te mogen 
begroeten om er samen een mooie dag van te kunnen 
maken! 
 
De werkgroep Koningsdag bestaat uit: Anke Joren, 
Bregje Bardoel, Chantal van Boekel, Jack Vervoort, 
Marieke Willems en Sabine Schoenmakers. 
 
KONINGSMAAL in de BÈKS-GRUUNINGSE ORIENT 
EXPRESS 
Op Koningsdag wordt er om 19.00u een Koningsmaal 
geserveerd bij Perron 22, Spoorstraat 22 te 
Vierlingsbeek. 
De koks van Beek an Tôffel serveren een afwisselend 
menu terwijl de gasten een reis maken in de Beks-
Gruuningse-Orient express.  

 
 
 
 
 
 

Het Koningsmaal wordt dit jaar voor de 4e keer 
georganiseerd.  
Het is altijd weer gezellig om samen met 
dorpsgenoten, vrienden en familie lekker te tafelen.  
Info en aanmelding voor het Koningsmaal zie : 
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/ 
 
EXPOSITIE JACQUES VAN BAKEL & FRIENDS 
Vele bezoekers bezochten de twee exposities van 
Jacques van Bakel & Friends in het Koningskerkje te 
Vierlingsbeek. 
Namens alle exposanten willen wij u hartelijk 
bedanken voor de belangstelling.  
We hopen snel weer een nieuwe expositie van lokale 
kunstenaars aan te mogen kondigen. 
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OPSCHOONDAG 2018 
GESLAAGD.

Op zaterdagmorgen 24 maart verzamelden zich 
bijna vijftig vrijwilligers van de Damesgymclub 
Vierlingsbeek e.o., KBO Vierlingsbeek/Groeningen 
en natuurliefhebbers in Gemeenschapshuis “De 
Joffershof” voor de Landelijke Opschoondag. Zij 
werden hartelijk ontvangen met een stukje vlaai 
en een kop koffie/thee. Ook aan de meegekomen 
kinderen was gedacht. De ieder jaar groeiende 
groep vrijwilligers was 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 vuil-
niszakken. Deze attributen waren beschikbaar 
gesteld door de Afvaldienst Land van Cuijk. De 
wegen in de buitengebieden van Vierlingsbeek en 
Groeningen en de bebouwde kom van Groeningen 
werden van zwerfvuil ontdaan. De bebouwde 
kom van Vierlingsbeek was op woensdag en 
donderdag voorafgaande al door 300 leerlingen 
van Basisschool Laurentiushof onder handen 
genomen

Er werden o.a. veel blikjes, flesjes, snoeppapier-
tjes en lege sigarettenpakjes gevonden. Vooral  
op de stroken langs de Maas lag veel zwerfvuil, 
ook al omdat de Maas in de winter buiten haar 
oevers was getreden. Na enkele uren opruimen 
was iedereen weer terug in de Joffershof. Twee 
vrijwilligers van de Joffershof hadden voor de 
opschoners soep en broodjes klaar staan. De 
opbrengst van deze Opschoondag was 66 vuil-
niszakken met zwerfvuil, 2 zakken vol met asbest 
platen, 2 plastic tonnetjes en 2 stukken plaat ter 
grootte van een vierkante meter. 

Er was 60 kilometer straat en paden in 
Vierlingsbeek en Groeningen opgeschoond. De 
vrijwilligers van de Damesgymclub en de KBO 
hebben op die dag 200 kilometer in een voorjaars-
zonnetje 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 dik verdiende dank gaat uit naar alle vrijwil-
ligers, die mee werkten aan het slagen van de 
Opschoondag. Velen van hen zeiden meteen toe, 

dat ze volgend jaar weer deel willen nemen. Ook 
Basisschool Laurentiushof is de opschoonactie 
goed bevallen en gaat volgend jaar wederom een 
opschoonproject opzetten. 
Alle deelnemers gingen met een tevreden gevoel 
huiswaarts in de hoop, dat de straten en paden 
in Vierlingsbeek en Groeningen schoon zouden 
blijven!! 

Voor minimaal één dag waren Vierlingsbeek en 
Groeningen in ieder geval de schoonste dorpen 
van de Gemeente Boxmeer. Omroep Land van 
Cuijk zond gedurende een aantal dagen nog een 
mooi verslag uit over de geslaagde Opschoondag 
in Vierlingsbeek en Groeningen.

Plat praote 6

In deze aflevering komen een aantal uitdrukkingen 
en zegswijzen aan de beurt. Let wel! Sommige zijn 
wat minder algemeen. Ze kunnen zich zelfs alleen 
tot families, standen, verenigingen en beroeps-
groepen beperken. Ook kunnen ze ook in andere 
dialecten voorkomen.

Hier komen er een paar:

“ Gaar gèn zin hebbe.” 
Helemaal geen zin hebben.

“ Det gôt van èges.” 
Dat gaat vanzelf.

“ Ik vuul mej zwaor bezèkt en ien de tes gepiest.” 
Ik voel me zwaar belazerd en opgelicht.

“ Zej is nèt àngereje.” 
Zij is zojuist vertrokken.
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LOKAAL
&

DICHTBIJ

“ D’n dieje? De’s ’n aauw fiep zeg! “ 
Die vent? Dat is een kletspastoor zeg!

“ Gej kunt mej de hak viole!. “ 
Je kunt me de pot op!

“ Den is hel vur zien lèèftied.” 
Die is nog kwiek voor zijn leeftijd.

“ Ààchterum is kermis! “ 
Achterom is kermis (dit wordt gezegd als teken 
van gastvrijheid als je iemand op bezoek áánbelt 
of áán wil bellen). 
 
“ Dèt gaait ‘m nie! “
Dat staat hem niet aan.

“ Van de gavel in de riék lope.“ 
Van kwaad tot erger worden (uitdrukking van de 
boerderij: een gavel heeft twee pinnen en een riek 
meer).

P.s. In Platpraote 5 is de schrijfwijze van ‘nnen 
in de betekenis van ‘een’ niet juist! Die moet zijn 
‘nen.

Rein Verhoeven
reinverhoeven@gmail.com
06-28578247

Uitslag gemeenteraads-
verkiezingen 2018

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
zijn of haar stem op 21 maart. 

In Vierlingsbeek stemde 42% en in Groeningen 
48% van alle kiezers op VDB/LO. In totaal kreeg 
VDB/LO 581 stemmen meer dan bij de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen in 2014, een stijging 
van maar liefst 38,3%.  Daarmee kwam VDB/LO 
verreweg als grootste winnaar uit de bus.  
 
Uiteraard zijn we daar ontzettend blij mee. Maar 
veel belangrijker is dat we hiermee de belangen 
van onze dorpen in de gemeenteraad van 
Boxmeer weer uitstekend kunnen behartigen. Dat 
was ons doel, dat is gelukt en dat is wat we gaan 
doen. 
  
Geen enkele partij vormt in z’n eentje een meer-
derheid in de gemeenteraad van Boxmeer. 

Daarom is samenwerking tussen partijen nood-
zakelijk en dat is alleen maar goed. Inmiddels zijn 
de onderhandelingen voor de vorming van een 
coalitie in volle gang. Zodra het resultaat bekend 
is, zullen wij u hierover uitgebreid informeren. 

VDB/LO team Vierlingsbeek en Groeningen

Donderdag 8 maart vierden we Internationale 
Vrouwendag. ’s Avonds waren we te gast bij 
’t Genot, waar we heerlijk hebben gegeten. 
Tijdens het eten werden de dames op de proef 
gesteld wat betreft hun topografische kennis 
van Europa. Waar ligt welk land en welke vlag 
wordt hier afgebeeld. Groot struikelblok was 
oost- Europa, want dat was voor velen een flinke 
legpuzzel waarvan lang niet alle stukjes pasten ;) 
En helemaal foutloos deed geen van de groepjes 
het… 19 Maart knutselden we met papier. Gericht 
om dit ook een keer thuis met jonge kinderen te 
doen. Er werd zo hard gewerkt, dat menigeen 
eigenlijk geen tijd had om tussendoor even koffie 
te drinken. Het was erg gezellig en iedereen ging 
aan het eind van de avond voldaan, met 3 leuke 
niet al te moeilijke ‘werkjes’ naar huis. Bovendien 
kregen de dames thuis in hun mailbox de werk-
bladen van het geknutselde, zodat ze thuis met de 
kinderen aan de slag konden. 

Eerste werkplaats 18 april 2018 
Denk mee over Smakterbroek 

Binnenkort start waterschap Aa en Maas met 
het maken van plannen voor de toekomst van 
Smakterbroek, het gebied rond Vierlingsbeek, 
Smakt-Holthees, Maashees en Geijsteren.
Het gebied Smakterbroek is een van nature laag-
gelegen verzamelpunt voor water binnen het 
authentiek terrassenlandschap, omsloten door de 
Maas en een oude maas-meander, waar nu de 
Loobeek/ Vierlings-beekse Molenbeek stroomt. 
Zonder voorzieningen overstroomt Smakterbroek 
als een van de eerste gebieden in de regio. 
Deze plek is daarmee een logische plek voor 
waterberging/retentie
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Het maken van de plannen doen wij niet alleen, 
ook de gemeenten Boxmeer en Venray, de dorps-
raden, de provincies Noord-Brabant en Limburg, 
organisaties voor natuurbeheer en agrariërs 
werken en denken mee. We kunnen van iedereen 
de denkkracht en ideeën goed gebruiken! Daarom 
nodigt waterschap Aa en Maas bewoners en 
gebruikers van dit gebied uit voor de werkplaats 
‘Denk mee over Smakterbroek’ op woensdag-
avond 18 april. Wie zich aanmeldt, ontvangt 
een uitnodiging met plaats, tijd en aanvullende 
informatie. 
 
Werkplaatsen 
De komende jaren organiseert Aa en Maas 
meerdere werkplaatsen. Tijdens deze bijeenkomst 
denken bewoners en ondernemers mee over de 
toekomstige plannen, beslissingen en maatregelen 
voor het gebied. Er liggen verschillende opgaven 
in het gebied en tegelijkertijd zijn er kansen. 
Tijdens de eerste bijeenkomst komen in kleine 
groepen de onderwerpen op tafel die volgens de 
deelnemers belangrijk zijn. Of je nu denkt vanuit 
het wonen en het werken in het gebied, vanuit het 
bezoeken ervan of vanuit de natuur, alles komt 
aan bod en is in te brengen. In twee vervolgbij-
eenkomsten (staan gepland voor de tweede helft 
dit jaar en begin 2019) werken we door aan lange 
termijn oplossingen en aan de maatregelen die 
daarbij horen. In de tussentijd doet het water-
schap onderzoek, bijvoorbeeld naar de gevolgen 
voor de natuur en waterstanden. De uitkomsten 
komen tijdens de bijeenkomsten ter sprake. Om 
te zorgen dat we de goede plannen krijgen, wil het 
waterschap graag steeds stappen vooruit kunnen 
zetten in de werkplaatsen. Daarom worden de 
deelnemers gevraagd om alle drie de keren mee te 
werken.  
 
Opgaven in het gebied 
Voor het gebied Smakterbroek heeft waterschap 
Aa en Maas al een aantal doelen opgesteld: 
• De natuurlijke inrichting van de beken afmaken  
 (Loobeek/ Vierlingsbeekse Molenbeek en de   
 Campagnebeek);  
• Onderzoeken hoe we in de toekomst de kans  
 op wateroverlast kunnen verkleinen, zoals die in  
 2016 is opgetreden;  
• Nadenken over klimaatverandering en de   
 gevolgen hiervan op hoogwater van de Maas,  
 op het grondwater en op regenwater.  

Naast het waterschap hebben inmiddels ook 
andere partijen al een aantal opgaven en ideeën 
genoemd om verder uit te werken. Zoals ontwik-
keling van natuur in Boschhuizerbergen, Landgoed 
Geijsteren en de Maasheggen, meer ruimte voor 
de Maas, uitbreiding van recreatie en toerisme, 
landbouw op goede gronden en betere leefbaar-
heid van de dorpen. 
 

Meer informatie over het project Smakterbroek en 
het projectgebied kunt u vinden op 
www.aaenmaas.nl/smakterbroek.  
 
De medewerkers van het waterschap hopen u 
graag te ontmoeten tijdens de werkplaats van 18 
april! Als u mee wilt doen en bereid bent om drie 
avonden actief mee te denken en werken aan de 
toekomstige plannen, stuurt u dan een e-mail naar 
de projectleider voor het gebiedsplan, Erik Opdam 
(eopdam@aaenmaas.nl).  
     

Allround-dj Mark voor elk feest en 
evenement

Passie voor muziek

Allround-dj Mark staat voor zijn vak. Gedreven 
en met persoonlijke aandacht voor de klant 
bouwde de ondernemer in de loop der jaren 
een trouwe klantenkring op via, vooral, mond-
tot-mondreclame. Niet alleen voor cafés en 
festivals verzorgt hij de muziek, maar ook voor 
zalencentra, bedrijven, (carnavals)verenigingen 
en, zijn specialiteit, bruiloften. 

Mark van Berlo timmert al jaren aan de weg als 
dj. Of beter gezegd: als allround entertainer. Want 
een cd’tje draaien, dat kan iedereen. Maar een 
feestje bouwen is toch een heel ander verhaal. 
Daar komt ook behoorlijk wat entertainment- en 
improvisatietalent bij kijken. 
Van Berlo is wat je noemt een bezige bij. 
Geboren in Venray, maar al jaren woonachtig in  
Vierlingsbeek. Met een voorliefde voor muziek, 
begint hij op jonge leeftijd muziek te draaien 
op verjaardagen en feestjes in zijn woonplaats 
Vierlingsbeek en omgeving. Hij voelt goed aan 
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welke muziek zijn publiek wil horen en zo weet 
hij er keer op keer een knalfeest van te maken. 
Iedereen is laaiend enthousiast en Mark van Berlo 
besluit zich verder te verdiepen in de muziek en 
ontpopt zich al snel tot een allround-dj met een 
hoog partygehalte.

Met zijn bedrijf, dat in 2008 werd opgericht, reist 
de gedreven ondernemer stad en land af om met 
zijn drive-in shows de muziek op een bruiloft, 
(bedrijfs-)feest of een groter of kleiner evenement 
te verzorgen. Enkele van zijn vele vaste locaties 
zijn De Posthoorn in Haps, Zaal Zeven in Venray, 
De Grote  Waaij in Well en De Zandpoort in 
Groeningen.

Allround-dj Mark hoort de wens van de klant aan 
en weet door zijn kennis en ervaring in het vak van 
elk feestje een feest te maken. Doordat allround-
dj Mark heel verschillende muziekstijlen draait en 
combineert, is hij dé feest-dj van Vierlingsbeek en 
(verre) omstreken. Of het nu gaat om een bruiloft, 
themafeest, jubileum of muziek-, bedrijfs- of spor-
tevenement. Met of zonder drive-in discotheek. 
Allround, interactief, professioneel en betrouw-
baar zijn vier woorden die precies zeggen waar 
Allround-dj Mark voor staat. 

Voor meer informatie: 
www.allrounddjmark.nl , 
e-mail: info@allrounddjmark.nl, 
telefoon 06-53226555.

Foto: Yvonne Jacobs-Verbruggen.

Servicepunt en mogelijke Zorgwinkel in 
Boxmeer 
Medicura biedt medische hulpmiddelen aan 
iedereen met een hulpvraag of beperking. Dick 
van Aggel, directeur Medicura: ‘We vestigen ons 
graag in de regio. Onlangs, op 6 april hebben 
we alvast een servicepunt geopend in zorgcen-
trum Symfonie, in het centrum van Boxmeer, een 
centrale plek met gratis parkeergelegenheid. Dit is 
handig is voor veel ouderen die gebruik maken van 
hulpmiddelen. Bij het servicepunt kunnen mensen 
terecht voor het huren en lenen van hulpmiddelen. 
Aan het Maasziekenhuis Pantein gaan we veel-
gebruikte hulpmiddelen leveren voor patiënten 
die onder behandeling zijn. Ook verkennen we in 
Boxmeer de mogelijkheid om een zorgwinkel te 
openen. Bij Zorgwinkels van Medicura kunnen 
mensen niet alleen hulpmiddelen huren en lenen, 
maar ook hulpmiddelen kopen.’

Goede service
‘Het bieden van een goede service staat bij ons 
hoog in het vaandel. Mensen die nu al hulp-
middelen willen lenen, huren of kopen, kunnen 
terecht op de website www.medicura.nl. of bellen 
naar het servicenummer 088 007 11 00. Met 
Serviceorganisatie Pantein Extra, die zo’n 20.000 
ouderen in regio ondersteunt bij het langer thuis 
wonen, hebben we een speciale samenwerking. 
Leden van Pantein Extra krijgen extra voordelen, 
zoals korting in de Zorgwinkels en servicepunten 
van Medicura en gratis uitleen van loophulpmid-
delen gedurende een bepaalde periode,’ aldus 
Van Aggel.

Over Medicura
Medicura levert al geruime tijd naar tevredenheid 
hulpmiddelen op diverse plekken in Nederland 
en is voornamelijk gespecialiseerd in zuiden van 
het land. Op dit moment heeft Medicura winkels 
in Boxtel en Den Bosch en een servicepunt in 
Schijndel. In het voorjaar komt er ook een service-
punt in Uden bij. En 1 juni opent de organisatie 
een winkel in Oss. De meest actuele informatie 
over de locaties van Medicura is beschikbaar op 
www.medicura.nl/uitleen en www.medicura.nl/
zorgwinkel. Medicura heeft met alle zorgverzeke-
raars overeenkomsten afgesloten voor het leveren 
van uitleenverpleegartikelen. De organisatie onder-
steunt ook thuiszorgorganisaties, huisartsen en 
zorginstellingen met instructies en advies over 
medische hulpmiddelen.

Na vertrek Welzorg vestigt Medicura zich met 
medische hulpmiddelen in de regio.
Medicura vangt het vertrek van welzorg op door 
zich te vestigen in de regio met medische hulp-
middelen. De organisatie opent komend half jaar 
verschillende locaties in Boxmeer, Uden en Oss.
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Vorige keer hebben we u beloofd om in iedere 
Globaal een stukje te schrijven over de vorde-
ringen van ons Gildenfestijn. 

We willen graag starten met het voorstellen 
van het hoofdcomité. Het hoofdcomité bestaat 
uit meerdere contactpersonen van de diverse 
commissies, waar zij gezamenlijk de super-
visie over hebben. In de vergaderingen die zij 
beleggen komt alles samen en worden de vragen 
van de verschillende commissies beantwoord of 
doorgespeeld. 

Een Gildenfestijn is een grote klus waar we ons 
met zijn allen voor inzetten. Vrijwilligers zijn hierbij 
erg belangrijk. Op zondag 1 juli zullen, buiten de 
bezoekers om, meer dan 1250 Gildebroeders en 
zusters van de Gilden uit het Land van Cuijk het 
kleine Groeningen bezoeken. U zult dus begrijpen 
dat elke hulp welkom is. Mocht u ons willen 
helpen, dan kunt u dit aangeven bij onze secretaris 
S. Postmus; sietsepostmus@gildegroeningen.nl 
Wij zijn blij met het aantal mensen dat zich reeds 
aangemeld heeft als vrijwilliger.

De eerste commissie die wij aan u voor willen 
stellen, zijn de dames van de financiën. De belang-
rijkste taak die zij hebben is het beheren van de 
financiën omtrent ons Gildenfestijn. Daarnaast 
zijn zij verantwoordelijk voor de facturering en het 
incasseren van de gelden betreffende de spon-
sorcontracten. Zij houden ook bij of de logo’s 
binnengekomen zijn die we weer nodig hebben 
om in het programmaboekje te plaatsen. De 
dames houden de hand op de knip en kijken 
dus kritisch naar de uitgaven. In de aanloop naar 
en gedurende het Gildenfestijn houden zij de 
financiën nauwlettend in de gaten. 

Onze sponsorwerving verloopt voorspoedig. Ieder 
die een bijdrage heeft geleverd, hartelijk dank 
hiervoor. Mocht u overwegen een bijdrage te 
willen doen, in welke vorm dan ook, kunt u contact 
opnemen met onze secretaris. 

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten 
kunt u een bezoekje brengen aan www.gildenfes-
tijn2018.nl 

Wordt vervolgd…

Verwendag voor oncologiepatiënten 
Maasziekenhuis hartverwarmend

Wat begon als een eenmalig extraatje, is 
inmiddels uitgegroeid tot een bijna jaar-
lijkse traditie: de verwendag voor patiënten 
die in het Maasziekenhuis op de afdeling B1 
Dagbehandeling worden behandeld voor kanker. 
Tijdens deze speciale dag kunnen patiënten 
samen met een introducé deelnemen aan allerlei 
activiteiten zoals sieraden maken, diverse 
massages, een djembé workshop en een bierproe-
verij. Zaterdag 24 maart vond de verwendag voor 
de vijfde keer plaats.

De reacties zijn hartverwarmend:
Een patiënt zei: “Het was overweldigend. Het 
maakte me wat verlegen omdat dit allemaal 
voor ons georganiseerd werd, zoveel vrijwilligers 
allemaal voor ons. Ik vond het ook heel indruk-
wekkend dat er zoveel mensen waren. In het 
restaurant  besefte ik dat er zoveel mensen in het 
zelfde schuitje zitten, zoveel mensen die hier ook 
behandeld worden. Toen ik thuiskwam wilde ik 
mijn man uitleggen wat ik had meegemaakt. Maar 
dit is niet in woorden uit te leggen en de sfeer niet 
in woorden uit te drukken: Je moet erbij zijn om dit 
te voelen en te ervaren.”

Vrijwilligers, die zich allemaal belangeloos inzetten, 
zeggen: “Volgend jaar mag je me weer bellen. Ik 
doe weer mee!”

Hier doen we het voor. Hartelijk dank aan iedereen 
voor zijn of haar bijdrage aan deze onvergetelijke 
dag!

Dankzij de inzet en het enthousiasme van alle vrij-
willigers werd het weer een prachtige verwendag
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Stand van zaken ‘onze’ kerk, 
maart 2018

Hoe is het met de kerk? Die vraag krijgen wij, 
Stichting Laurentiuskerk Vierlingsbeek (SLV) regel-
matig. Ons antwoord was steevast, we zijn in 
gesprek met het bestuur van de Parochie MMvdK 
te Sint Anthonis.

Het is een kleine 3 jaar geleden, dat we middels 
het presenteren van een plan een handteke-
ningen-actie hebben gehouden om de kerk open 
te houden en op een bredere manier voor het dorp 
Vierlingsbeek-Groeningen beschikbaar te maken. 
Hier hebben we tegen de 1000 handtekeningen 
op gehaald. Ondanks al die handtekeningen heeft 
het parochiebestuur Maria Moeder van de Kerk, 
gemeend haar beslissing om de kerk te sluiten, 
doorgezet. In november 2015 is de kerk aan de 
eredienst onttrokken en 1 januari 2016 gesloten.

Hoe zijn wij gevaren met het bestuur van de 
parochie? Wij hebben onze Plan van Aanpak 
gepresenteerd.  Echter werd dit met als argument 
‘financieel onvoldoende onderbouwd’ , nooit 
echt geaccepteerd. Toen eind vorig jaar het 
bestuur van de parochie MMvdK (m.u.v. de 
voorzitter Pastoor van der Sluis) opstapte, 
hebben wij contact gezocht met het Bisdom ‘s 
Hertogenbosch.  J.l. 22 maart hebben wij als 
Stichting Laurentius Vierlingsbeek, een gesprek 
gehad.

Het Bisdom ziet twee mogelijkheden:
1. Kerkgebouw als kerk terug naar de gemeen-
schap van Vierlingsbeek/Groeningen: kan alleen 
als het gebouw (weer) gebruikt gaat worden als 
katholieke kerk. Dit betekent dat er geen andere 
activiteiten in de kerk mogen plaatsvinden. 
Overigens ziet het Bisdom dit niet als een reële 
oplossing omdat zij dit financieel niet haalbaar 
achten.

2. Kerkgebouw herbestemmen. Daar het kerk-
gebouw van de parochie MMvdK is (en dus niet 
van ‘Vierlingsbeek’ !) moet hier overeenstem-
ming over worden bereikt met het bestuur van de 
parochie. Gedacht moet worden aan het geheel ( 
dus én grond én gebouw) kopen ( wie brengt dit 
op?) of gebouw in (langdurige) erfpacht voor € 1 
en grond voor een te bepalen bedrag in erfpacht 
nemen. Bij het laatste blijft parochie eigenaar en 
zal Vierlingsbeek aan bepaalde voorwaarde van 
gebruik moeten blijven voldoen en blijft parochie 
over de schouder meekijken of dit inderdaad 
gebeurt. Bij het laatste moet je je eigen afvragen 
of we dit willen en hiermee voldoende steun en 
gunbaarheid vanuit het dorp mogen verwachten.

Inmiddels heeft u in de media ook kunnen 
vernemen dat namens de parochie Moeder 

Maria van de Kerk, mevrouw Wilma Smit uit Sint 
Anthonis is aangezocht om het interieur en de 
kerkschatten van de gesloten kerkgebouwen in 
de parochie een andere bestemming te geven. 
Wij hebben als Stichting Laurentius Kerk van 
begin af aan gepleit om alle kerkelijke spullen 
van de kerk Vierlingsbeek IN Vierlingsbeek te 
behouden en zo mogelijk museaal ten toon 
te stellen in een daarvoor geschikte ruimte in 
de kerk. Ons uitgangspunt is dat alle kerke-
lijke spullen door de eeuwen heen door het 
volk bijeen zijn geschonken. Zelfs enkele zaken 
zoals de Calvariegroep, het Laurentiusbeeld, 
het Laurentiusvaandel, de houten beelden en de 
kruiswegschilderijen, behoren tot de monumen-
tale eigendommen van Vierlingsbeek dan wel 
de kerk Vierlingsbeek. De Stichting is dan ook 
bezig om met mevrouw Smit in contract te treden 
om bovenstaande te bewerkstelligen. Mocht dit 
niet lukken dan zullen wij u dat zeker en zo snel 
mogelijk laten weten, want dit mag zeker niet 
gebeuren !!! 

Beste bewoners Vierlingsbeek/Groeningen, wij 
blijven in gesprek met de parochie, en blijven 
trachten het kerkgebouw in haar huidige vorm 
terug te krijgen naar de gemeenschap zodat een 
veel bredere en gerespecteerde inzetbaarheid 
mogelijk is voor die gemeenschap. Dan alleen 
denken wij dat er draagkracht vanuit de gemeen-
schap is en komt.

Mochten er mensen zijn die ideeën hebben, mee 
willen denken,  wij gaan graag met U in gesprek. 
Reageer gerust via info@stichtinglaurentiusvier-
lingsbeek.nl Ook als u bovenstaande actie(s) 
ondersteund of algemeen hierover wat kwijt wil, 
reageer gerust.

Kijk voor het PLAN van AANPAK en alle overige 
info op de dorpssite 
http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/
verenigingen/stichting-laurentius-vierlingsbeek/

Stichting Laurentius Vierlingsbeek
Sjaak Verstegen – Rene Schaeffers – Joop 
Verbeeten
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Wie verdient dit jaar 
de Dr. Peelen?

Ook dit jaar worden de Dr.Peelen Cultuurprijs en 
Stimuleringsprijs voor bijzondere culturele presta-
ties in onze gemeente uitgereikt. Tot  1 juli kunt u 

“Sfeermaker op ieder feest”

Van U2 tot Britney Spears, en van Guus 
Meeuwis tot Queen: ze zingen allemaal over de 
jukebox. Een jukebox op een feest is ook nog 
eens leuk voor de gasten. Waarom? Nou, ze 
zijn niet afhankelijk van de muziekkeuze en de 
bereidwilligheid van de dienstdoende dj, maar 
kunnen helemaal zelf bepalen op welke num-
mers ze kunnen dansen en/of zingen.

“De digitale muziekzuil is een moderne jukebox, 
geschikt voor ieder feest”, beaamt dj Mark van 
Berlo uit Vierlingsbeek. De ondernemer schafte 
vanwege de groeiende vraag onlangs een tweede 
exemplaar aan. “Zeker met het oog op de 
komende weken, als er overal weer vele evene-
menten en feesten losbarsten. Mensen vinden 
het prachtig om hun eigen muziek te draaien en 
daarop met vrienden oude herinneringen op te 
halen. Ze hebben op de zeer makkelijk bedienbare 
jukebox de keuze uit meer dan 45.000 nummers 
uit alle genres en kunnen ook hun eigen playlist 
met verzoeknummer samenstellen. De jukebox 
is met de bijgeleverde microfoon tevens perfect 
inzetbaar als spraak- en/ of zangset. De zuil draait 
automatisch de hele avond muziek en is dé sfeer-
maker op ieder feest.”

Voor meer informatie: 
www.allrounddjmark.nl, 
e-mail info@allrounddjmark.nl,
telefoon 06-53226555.

personen of organisaties voordragen op 
www.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 
geldbedrag 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,-.
 
Eerdere winnaars 
Sinds in 2005 de eerste ‘Dr.Peelen’ werd uitge-
reikt, zijn er op heel diverse gebieden winnaars 
geweest. Vorig jaar was Kunstroute Holthees-
Smakt de grote winnaar. De Dr. Peelen 
Stimuleringsprijs is gewonnen door werkgroep 
vliegtuigcrashes en noodlandingen in WOII. 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 uitrei-
king is zondag 9 september bij De Weijer tijdens 
festival Lekker.UIT.

Informatiebijeenkomst Persoons 
Gebonden Budget 

Op dinsdagavond 24 april 2018 organiseert het 
Centrum Mantelzorg Land van Cuijk een infor-
matiebijeenkomst over het Persoons Gebonden 
Budget (PGB).

Het pgb is een budget waarmee men zelf zorg-
verleners in kan huren voor de zorg die iemand 
nodig heeft. Mensen met een pgb ontvangen 
hun budget, afhankelijk van hun zorgvraag, uit 
één van de vier volgende wetten: de Jeugdwet 
(via de gemeente), de Wmo (via de gemeente), 
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PLUS Kleffenloop 2018

Op zondag 15 april 2018 organiseert A.V. Sporting 
Boxmeer de 8e 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 Natio-
naal 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.

De starttijden en afstanden die gelopen kun-
nen worden zijn als volgt: Bambinoloop 250 me-
ter (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 14 april 
2018 en is voor iedere afstand goedkoper dan na-

de Wlz (via het zorgkantoor) en de Zvw (via de 
zorgverzekeraar). 

De heer Hans van der Knijff van ‘Per saldo’ 
(belangenvereniging van mensen met een 
persoonsgebonden budget) zal deze avond voor-
lichting geven over het PGB in de verschillende 
wetten en de uitvoering hiervan. De informatie zal 
ondersteund worden door verhalen uit de praktijk.

De bijeenkomst vindt plaats in ‘t Vertrek, 
Stationsweg 12 in Boxmeer van 19.30 tot 21.30 
uur. Voor meer informatie en aanmelding neem je 
contact op met Centrum Mantelzorg Mantelzorg 
Land van Cuijk via 0485-846739 of 
info@mantelzorglvc.nl. 

inschrijving. Na-inschrijven is mogelijk tot een half 
uur vóór de start van de wedstrijd. Onder de eer-
ste 20 kinderen die online inschrijven worden leu-
ke prijzen verloot.

De Kleffenloop start bij sporthal De Raaijhal aan 
de Raaijweg 15 in Overloon. Er is voldoende 
kleed- en doucheruimte aanwezig. Voor alle jeugd 
deelnemers is er na afl oop 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.

 
Vortums En Sambeeks Toneel       Popkoor Vomuzi 

 
 

●   www.vest-toneel.nl   ●  vesttoneel@gmail.com   ●   www.facebook.com/vest.toneel 

 
UITNODIGING 
 

VEST en VOMUZI bundelen dit jaar de krachten! 
 

Na vele repetities, avonden vol lol en plezier presenteren wij samen met popkoor Vomuzi 
een echt Nederlands spektakel toneelstuk (bekend van theater en film) voor jong en oud! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    De regie is in handen van: Erik Bok 
 

Zaterdag 14 april, 19.00 uur    Vrijdag 20 april, 19.00 uur 
Zondag 15 april, 15.00 uur     zaterdag 21 april, 19.00 uur 
De Elsenhof Sambeek       ‘t Gemeenschapshuis Vortum-Mullem 

      Entreekaarten: 
Volwassenen € 10,-      Kinderen t/m 12 jaar € 5,- 
incl. één kop koffie of thee    incl. één glas limonade 

    
 Koop snel uw entreekaarten: 

www.vest-toneel.nl/kaartverkoop 
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AND THE WINNER IS…
Het niveau van de deelnemers aan bandwedstrijd 
Op Ut Tuffelke was hoog maar eentje stak er op 
24 april jl. in het goed gevulde Gryphus volgens 
de jury toch écht bovenuit: FREEB. De crossover 
van hardcore en hiphop van dit jonge powertrio 
uit Wanroij was energiek, opwindend en retestrak. 
Hun verdiende loon: het openingsoptreden van Op 
De Tôffel 2018. Zorg dus dat je er op tijd bent op 
23 juni!

PROGRAMMA OP DE TÔFFEL 2018
BEKEND
Tijdens Op Ut Tuffelke werd behalve de 
openingsact ook de complete line-up van ODT18 
bekendgemaakt. Naast FREEB staan dit jaar ook 
Wulf, Afterpartees, The Brahms, Clean Pete, Leafs, 
Traudes, EUT, Iguana Death Cult, Mooon, Dakota, 
Charlie & The Lesbians, Tape Toy, Bertolf, Wouter 
Planteijdt’s Bullhorn, VanWyck, Christof van der 
Ven, Laura Sjin en BJ Baartmans Op De Tôffel. 
Alle reden dus om die 23e juni met een dikke stift 
in je telefoon te schrijven.

HET BOEK IS KLAAR: TOF, TOFFER, 
TÔFFEL
Het boek over de geschiedenis van 25 jaar Op 
De Tôffel is klaar! Anderhalf jaar is er aan gewerkt 
door een redactie van tien personen. Twee 
meter archief is er doorgespit. 8000 foto’s zijn er 
verzameld en gedigitaliseerd. Tig uren videoma-
teriaal is er bekeken. Het resultaat: TOF, TOFFER, 
TÔFFEL. Een schitterend hardcover boek van 
228 pagina’s vol verhalen, anekdotes, interviews 
met vrijwilligers, buurtbewoners, winnaars van Op 
Ut Tuffelke, presentatoren als Denvis en Guido 
Weijers, artiesten als Heideroosjes en Clean Pete 
en meer dan 500 foto’s. Inclusief een dvd met 
anderhalf uur bewegende beelden. 

TOF, TOFFER, TÔFFEL kost 35 euro en is te koop 
bij PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek of te bestellen 
via www.opdetoffel.nl.

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE
ZATERDAG 23 JUNI > VRIJTHOF 
VIERLINGSBEEK > AANVANG 15.00 UUR > 
ENTREE GRATIS

WULF | AFTERPARTEES | THE BRAHMS | CLEAN 
PETE | LEAFS | TRAUDES | EUT | IGUANA DEATH 
CULT | MOOON | DAKOTA | CHARLIE & THE 
LESBIANS | TAPE TOY | BERTOLF | WOUTER 
PLANTEIJDT’S ‘BULLHORN | VANWYCK | 
CHRISTOF VAN DER VEN | LAURA SJIN | BJ 
BAARTMANS | FREEB

www.opdetoffel.nl

zaterdag 14 april > duitse avond > 
BIERGARTEN FEST
Helmut, Heino und Heidi weten het al lang: im 
Biergarten ist es zu tun! Niet voor niets dat in 
ieder zichzelf respecterend dorp in die Heimat er 
wel eentje te vinden is. So auch Heuteabend in 
uns eigenes Vierlinksbach. Partylokal Gryphoes 
ist gevuld met viel Gemütlichkeit und ganz 
große pullen Spaten Münchner Hell, Diebels Alt 
oder Franziskaner Weizener, Moderatoren Die 
2 Gebrüder präsentieren ein tolles Programm 
mit auftritte van Soeker Und Mies, Die Woodys, 
Ein Spelltjen Weißwurst hapfen, ein Wettstreid 
Armdrücken, vele Überaschungen en nicht 
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Offspring, Bløf, Oh Wonder, Oliver Heldens, Lil 
Kleine of Blaudzun op zijn verjaardagsfeest? Zet 
die feestneus dus maar op en reserveer snel! 

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

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het is weer voorjaar en dus trekt het Formule 1 
Circus weer de wereld rond. De eerste rondjes zijn 
gereden en piloten als Vettel, Bottas, Raikkonen 
en Ricciardo 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 15 april: GP CHINA (start: 14.00 uur)
➢	zondag 29 april: GP AZERBAIJAN (start: 14.00 
uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

in petto
➢	vrijdag 18 mei > bieravond > DE PRUUVERIJ: 
TYPISCH BÈKS

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

zu vergessen de Musik von über-dj Herr 
Erich Schmitz. Alpen Spatzenbubenrock & 
Poprebellenschlager! Lustige Polkas, schöne 
Schlagers en de blödste Ballermann Hits! Spaß 
und Spannung. Ein supertolles und affentitten-
geiles Fest!
aanvang: 20.30 uur > entree: gratis

woensdag 9 mei > hard rock café > 
MAIDEN NIGHT 2018 met live: IRON 
LAIDEN
Iron Maiden is een van de meest tot de verbeel-
ding sprekende hardrockbands ever. Het zestal, 
groot geworden tijdens de New Wave Of British 
Heavy Metal begin jaren tachtig, trekt anno 
2018 nog immer volle zalen en is onverminderd 
populair. Vanavond staat de jaarlijkse Maiden 
Night op het programma. Een heerlijk avondje voor 
de liefhebbers van de IJzeren Maagd. Een gezellig 
samenzijn vol beeld en geluid, sterke verhalen, 
frikandellen en meer. En om de feestvreugde 
helemaal tot een hoogtepunt te brengen staat live 
op de planken de fantastische Iron Maiden tribu-
teband Iron Laiden, één van de besten in zijn soort 
en een hele bijzondere want met een vrouw als 
vocalist. Een ijzersterke kopie van de real deal. 
Dat wordt dus een avond volop genieten van alles 
rondom Uw helden in Uw eigenste Maiden Dome!
zaal open: 20.30 uur > > entree: 6,66 | <20 jaar: 
4,44 euro > reserveren: www.gryphus.nl

vrijdag 15 juni > busreis > PINKPOP 2018
Pinkpop wordt 49 en pakt groots uit. Want zeg nu 
zelf, wie wil er nu niet Pearl Jam, Snow Patrol, The 
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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

Warme Bakker Degen
Reclame: 16 t/m 21 april
	 ●  Rijstevlaai + slagroom  €  10,35
	 ●  Pompoenpitbrood €  2,35
	 ● 5 Assorti harde broodjes €  1,85

Vrijdag 27-4 Koningsdag tot 13.00 uur geopend
Reclame: 23 t/m 28 april
	 ●  Koningsvlaai €  10,40
	 ●  Oranje gebak	 €  1,70
	 ●	 Extra-/dubbeldonker brood €  2,35

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Bandenhandel Groeningen 

Voor al uw zomer- en 
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erflanden 17 
5831 ZA Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237

Openingstijden:
Maandag  18.00 - 22.00 uur
Woensdag  18.00 - 22.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur

Boukje Weel

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

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

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

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

 

 

                     
       
                     ontspanning 
                                                                   dansen 

                                                                      genieten 

                                                               vrij zijn 

  Joffershof Vierlingsbeek             iedere maandagavond 

       www.movewise.nl    06 10235305 

                                                              

                 

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

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

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10 Vierlingsbeek
Tel 06 83 67 68 12

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












BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

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

www.martensasperges.nl
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Een aandeel in elkaar

Ontmoet

De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
 
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm

Actie geldt van 16 t/m 28 april 2018

OP GORDIJNEN
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

  UW
 SPECIALIST SINDS 19
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PE
CIALIST SINDS 1988 

30 jaAR
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HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
 

 

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

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

Schootsveld 2
5821 EH Vierlingsbeek
tel. 0478 63 40 20
info@muldersautos.nl

* exclusief 
vullen/reinigen

Ga voorbereid 
de lente in!

Airco check*
in april voor €9,95

www.muldersautos.nl
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

Hoeve de Knol in Holthees.... 
zoekt.... een poetsdame

• een poetsdame voor ongeveer 10-12 uur per  
 week
• voorkeur werken op maandag of dinsdag....  
 verder in overleg te bepalen
• eventueel in duo-baan
• salaris in overleg op basis van CAO-horeca
• informatie bij Wilbert Jeuken...telefoon 
 0478-636386 of via info@hoevedeknol.nl

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

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

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112  Alarmnummer    

0900-8880  Huisartsenpost Boxmeer-
 Nijmegen voor avond, nacht,   
 weekend en feestdagen voor   
 Boxmeer en omstreken.

0900-8844  Politie, als er geen nood is 

0800-7000  Anoniem bellen   

088-0208208 Brandweer     

0485-845000 Maasziekenhuis

Wijkagent Janne Blom 
Tel. 0900-8844 
E-mail: janne.blom@politie.nl 
www.facebook.com/politieboxmeer/

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty


