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32e jaargang no. 8     26 april 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

2 mei 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Vervolg op pagina 2...

DV de Bekseklinkertjes op eigen toernooi in 
Overloon en Nederlandse kampioenen

De afgelopen weken hebben in het thema van dans 
gestaan bij DV de Bekse Klinkertjes. Nou is dat ei-
genlijk altijd wel het geval, maar de afgelopen we-
ken zijn we bezig geweest met het organiseren 
van ons eigen toernooi. Daarnaast hebben we 
deelgenomen aan de Nederlandse kampioenschap-
pen in Oss.

Om te beginnen hebben we op 2 april 2017 ons ei-
gen toernooi gehouden in de Pit in Overloon. 
Als opening hebben onze danseressen de 
flashmop gedanst. Na de flashmop was het al snel 
de beurt aan Joyce. Joyce heeft geknald met haar 
dans en haalde 248 punten en een 1e plaats op 
deze mooie dag. Deze mooie dag werd voor Joyce 
nog mooier, want met deze punten is Joyce ge-
promoveerd naar de sportklasse. Daarna was het 
de beurt aan aan de Jumping stars, de meiden 
hadden al lang niet meer op het podium gestaan, 
maar op ons eigen toernooi gingen ze er weer vol 
voor. De meiden haalde 205 punten. Hierna was 
de groep Annie aan de beurt, Annie nam met hun 
230 punten een 1e plaats mee naar huis.
In het middagprogramma waren de meiden van de 
Dancing stars aan de beurt. De meiden behaalde 
235 punten en een mooie 2e plaats. Motivation 
was na de Dancing stars aan de beurt en behaalde 
251 punten.
X-tension behaalde met 263 punten een 2e plaats. 
X-citing behaalde in het middagprogramma nette 
punten, namelijk 273. De kers op de taart waren  
Lisanne en Willemien met 271 punten, een 1e 

plaats en EK punten!De kers op de taart waren 
Lisanne en Willemien met 271 punten, een 1e 
plaats en EK punten!De kers op de taart waren 
Lisanne en Willemien met 271 punten, een 1e 
plaats en EK punten!De kers op de taart was het 
duo van Lisanne en Willemien, ze behaalde met 
271 punten een 1e plaats en hiermee mogen ze 
naar de Europese kampioenschappen op 5, 6 en 
7 mei in België. Al met al was het een geslaagde 
dag.

Precies een weekend later stonden onze danse-
ressen te stralen op het podium bij de Nederland-
se kampioenschappen in Oss. Joyce danste op 8 
april voor het eerst in de sportklasse en heeft haar 
beste beentje voorgezet. Ze behaalde 254 punten 
en heeft het super gedaan! Daarna was Annie aan 
de beurt en met 236 punten behaalde ze een 4e 
plaats! De meiden kwamen met een big smile van 
het podium af! Wat hadden ze genoten en wat 
was dat leuk om te zien!
Op zondag was het de beurt aan de meiden van 
de jeugd- en hoofdklasse. De Dancing stars waren 
als eerste aan de beurt en behaalde een 2e plaats 
met 237 punten. Motivation behaalde 260 punten. 
Daarna was het de beurt aan X-tension en wat 
vonden de meiden het spannend, maar met 259 
punten hebben ze de 3e plaats veroverd. X-citing 
behaalde op deze mooie en zonnige dag 269 pun-
ten en hiermee een 5e plaats!



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:
●	 Voor de schoolverlaters was het nog een 

spannende week zo net voor de 
 meivakantie.... de CITO-toets werd 
  afgenomen, verdeeld over 3 dagen!
 Dan is het nu meivakantie, 2 weken geen 

school maar tijd voor ontspanning en spelen 
 en minder op de klok letten.... We duimen 

dat het weer ook mee zit, zodat er lekker 
naar buiten gegaan kan worden!!

●	 Wat naar buiten gaan betreft: we kunnen mei 
voor ons dorp wel uitroepen tot 

 wandel-maand! Wandelavond, 
 wandel4daagse en een stadswandeling met 

gids (door Boxmeer)!! Goed bezig.......
●	 De kermis is strakjes in augustus, maar vast 

staat nu al dat de kermis voortaan op 
 vrijdagavond begint en eindigt op 
 maandagavond.

...vervolg van pagina 1

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.
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
6 mei Fietsen met 1 of 2 gidsen door het 
  “Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur 
  vanaf Herberg Thijssen Lengte van de  
  tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
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 25 jaar Op De Tôffel presenteert: Alle 365
  Goed!!, Het Héle Jaar Feest In Eén Avond
   Met De Loco Loco Discoshow
  Zalencentrum Concordia, zaal open:   
  20.30 uur
18 t/m  PLUS Wandel 4daagse
21 mei i.s.m. JOC Vierlingsbeek/Groeningen
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
3 juni Fietsen met 1 of 2 gidsen door het 
  “Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur  
  vanaf Herberg Thijssen Lengte van de  
  tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
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 mondharmonica-  
  speelster Hermine Deurloo en gitarist
  Maarten van der Grinten. Vanaf 19.30 uur.
  Informatie bij Han Morsink 06-53319279  
  of han.morsink55@gmail.com
10 juni Gryphus: Metal BBQ
10 juni Outlands Open Air: Bass, Beats & 
  Melody van 13.00 tot 23.30 uur

Lisanne en Willemien waren als laatste aan de 
beurt en behaalde met 270 punten een 1e plaats. 
Met deze punten en hun mooie dans zijn Lisanne 
en Willemien NEDERLANDS KAMPIOEN 2017!                                                               
Ze gaan stralen op de Europese kampioenschap-
pen in België op 5, 6 en 7 mei en daar gaat de rest 
van de vereniging ze hard aanmoedigen! Succes 
dames!

Verder willen we iedereen bedanken voor dit leuke 
seizoen en wensen we iedereen veel succes met 
de nieuwe dansen! Wij als Bekse Klinkertjes zijn 
altijd opzoek naar nieuwe leden! Dus kun je niet 
stil zitten en lijkt het je super leuk om mee te ko-
men doen. Kom dan kijken bij onze open lessen, 
hopelijk zien we je dan! 
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10 en Groenings koor: deelname aan   
11 juni Vocaal 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
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 Fietsen met 1 of 2 gidsen door het 
  “Verboden Gebied” Vertrek om 
  13.30 uur vanaf Herberg Thijssen Lengte  
  van de tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
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!
5 aug Fietsen met 1 of 2 gidsen door het 
  “Verboden Gebied” Vertrek om 
  13.30 uur vanaf Herberg Thijssen Lengte  
  van de tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
11 t/m  Kermis Vierlingsbeek
14 aug 
15 aug KBO: Kermismatinee in ‘t Joffershof
17 t/m  Kindervakantiewerk Vierlingsbeek
20 aug en Groeningen
24 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
26 aug Ophalen oud papier:
  Gilde, tel. 06-43246914
26 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 sept Fietsen met 1 of 2 gidsen door het 
  “Verboden Gebied” Vertrek om
  13.30 uur vanaf Herberg Thijssen Lengte  
  van de tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
5 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 t/m  KBO: 
9 sept 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
7 okt Fietsen met 1 of 2 gidsen door het   
  “Verboden Gebied” Vertrek om 
  13.30 uur vanaf Herberg Thijssen Lengte  
  van de tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
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
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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 verenigin-
gen en stichtingen financieel te ondersteunen. 

Ook Harmonie en Slagwerkgroep De Herleving 
heeft zich ingeschreven voor de Rabobank Club-
kas 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. 

Voorjaarsconcert 21 mei 
De Herleving

Zoals in de vorige Globaal al werd aangekondigd, 
horen bij het opkomend groen, de heerlijke 
lentezon en de typische voorjaarsgeuren frisse 
oorstrelende klanken. Die kunt u gratis en voor 
niks tot u laten komen op zondagmiddag 21 mei 
a.s. Dan organiseren harmonie en slagwerkgroep 

De ontelbare kaarten, telefoontjes, bloemen en 
de overweldigende belangstelling die 

wij hebben ontvangen tijdens het ziek zijn en 
na het overlijden van 

Frank van den Heuvel

hebben ons enorm goed gedaan.
      

De opbrengst voor de Nederlandse 
Hartstichting bedraagt € 1155,00. 

Hartelijk dank hiervoor.
 

Rieky van den Heuvel
Niels - Elize
Emiel - Sanne
en verdere familie.

De Herleving een voorjaarsconcert. Luchtige
popmuziek zal worden afgewisseld met wat 
klassieker getinte stukken, slapstick-achtige 
elementen en een stuk uit de oude doos, waarmee 
de harmonie in 1994 is gepromoveerd tijdens een 
concours in Etten-Leur. 
Benieuwd? 
Kom dan luisteren! 
U bent van harte uitgenodigd!
 
Wie:  Harmonie en slagwerkgroep              
 De Herleving
Waar:  Zalencentrum Concordia
Wanneer:  Zondag 21 mei 2017
Hoe laat:  14.00 uur
Entree:  Gratis 
Website:  www.herleving.nl

Details Vierlingsbeeks 
oorlogsmonument weer 
zichtbaar.

Het oorlogsmonument te Vierlingsbeek wordt 
na bijna 67 jaar grondig gerestaureerd. Op verzoek 
van de dorpsraad Vierlingsbeek heeft de gemeen-
te Boxmeer een budget beschikbaar gesteld om 
deze renovatie mogelijk te maken.
Door de restauratie komen een aantal details weer 
tot leven, zoals het gebruikte waterslag motief die 
door de tand des tijds geheel verloren was ge-
gaan. Letter voor letter worden de namen van de 
twintig oorlogsslachtoffers als het ware weer terug 
gehaald uit het verleden, om ons er aan te helpen 
herinneren hoe belangrijk vrede en vrijheid is. 

Door de vakkundige hand van Marcel van Zijp 
(beeldhouwer) lijkt het alsof de letters uit de 
steen verrijzen. In de volgende fase zal de firma 
Creemers de kruizen voorzien van een bescher-
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mende transparante laag, zodat het monument 
ook voor de komende decennia ons zal blijven 
herinneren aan het feit dat velen hun leven hebben 
gegeven voor onze vrede en vrijheid.

Vierlingsbeek/Groeningen

Fietsen op maandagmiddag
Vanaf mei kunt u iedere maandag mee gaan fietsen
(mits het fietsweer is). 
Er wordt zo ongeveer 25 km. gefietst en tussen-
door wordt gestopt om iets te drinken. 
Vertrek bij de kerk om 13.30 uur. 

Alleengaanden
Zondag 7 mei is er een middag voor alleengaan-
den in het Joffershof. 
Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom.

Bezoek Provinciehuis Den Bosch
Op uitnodiging van de Statenfractie CDA Brabant 
brengen we op vrijdag 12 mei een bezoek aan het 
Provinciehuis in Den Bosch. Wij vertrekken om 
8.30 uur vanaf het Vrijthof zodat ieder op zijn of 
haar manier de morgen kan invullen. Vanaf 12 uur 
zijn wij te gast in het provinciehuis. 

Wandelen O.L.V. Wandelcoach
Het wandelen o.l.v. een wandelcoach op vrijdag 
19 mei gaat niet door en wordt verplaatst naar 
november om onderstaande reden. Deze week or-
ganiseert het JOC haar jaarlijkse wandelvierdaag-
se van donderdag 18 mei tot en met zondag 21 
mei. Dus vier dagen de mogelijkheid om te wan-
delen door de mooie omgeving van Vierlingsbeek 
en Groeningen. Men kan kiezen tussen drie af-
standen t.w. 5/10/15 km. Donderdag en vrijdag 
kunt u starten vanaf 17.30 uur en zaterdag en zon-
dag vanaf 13.00 uur vanaf het JOC/Gryphus ge-
bouw. Leden van de KBO zijn hierbij van harte 
welkom. 

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 12 en 26 mei. 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
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

Seniorenbios
De volgende voorstelling is op dinsdag 9 mei met 
de film: “24 WOCHEN”
Duits Drama
Astrid en Lucas vormen samen een gelukkig en 
succesvol koppel. Zij is een bekend cabaretière en 
hij is haar manager. Ze hebben een dochter van 
negen jaar en Astrid is in verwachting van hun 
tweede. Het leven lacht ze toe totdat ze te horen 
krijgen dat hun ongeboren kind het syndroom van 
Down heeft. Terwijl hun wereld instort moeten ze 
beslissen om voor 24 weken een abortus te laten 
plegen of een onzekere toekomst tegemoet te 
gaan. Hoewel ze gewend zijn alles samen te doen, 
komt Astrid tot het besef dat alleen zij deze moei-
lijke beslissing kan nemen.

De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw 
KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd 
tarief (€7,- i.p.v. €9,80). Het is noodzakelijk om van
tevoren te reserveren (gratis); telefonisch via het 
nummer 024 - 622 13 46 of via internet 
www.cinetwins.nl). Het adres van Cine Twins is 
Kerkplein 2b, 6581 AC Malden. In de buurt is volop 
parkeergelegenheid en de bus (lijn 83) stopt vlak-
bij.Voor meer info kijk op onze website: 
www.kbo-vierlingsbeek.nl

Rabobank clubkas 
campagne 2017
KBO Vierlingsbeek/Groeningen vraagt bij de inwo-
ners van Vierlingsbeek en Groeningen steun voor 
de Rabobank Clubkas Campagne. De KBO groeit 
flink in haar ledenaantal en is volop aan het ver-
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nieuwen en haar activiteiten aan het uitbreiden. 
Voor diverse activiteiten van de KBO willen wij ap-
paratuur, zoals bijvoorbeeld een elektronische 
bingomachine, aanschaffen. Daarvoor willen wij de 
bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne ge-
bruiken.

Hoe kunt u ons helpen?
Alle leden van de Rabobank ontvangen binnenkort 
een persoonlijke stemcode waarmee men stem-
men op verenigingen kan uitbrengen tijdens de 
Rabobank Clubkas Campagne. 
Deze actie begint op dinsdag 2 mei en eindigt op 
maandag 22 mei.
Alle klanten van de Rabobank mogen 5 stemmen 
uitbrengen. 
Wij vragen u vriendelijk om één of twee stemmen 
uit te brengen op KBO Vierlingsbeek/Groeningen. 
Vindt u het stemmen via de computer voor u zelf te 
moeilijk of lastig, dan wil de KBO dat voor u doen. 
U bepaalt natuurlijk zelf waar de stemmen op de 
verenigingen naar toe gaan. Een telefoontje naar 
de penningmeester van de KBO, Jos van Boekel, 
is voldoende en dan wordt het stembiljet bij u op-
gehaald. Zijn telefoonnummer is 0478-631839. 
Het is ook mogelijk om stemmen in uw eigen om-
geving te werven door familieleden, vrienden en 
kennissen, die lid zijn Rabobank Land van Cuijk en 
Maasduinen, te vragen een stem op onze vereni-
ging uit te brengen. 

Hoe meer stemmen de KBO krijgt, hoe meer 
geld wij krijgen!
U maakt het voor ons mogelijk om KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen en onze mooie dorpen 
levendiger te maken en te houden. 
KBO Vierlingsbeek/Groeningen dankt u hartelijk 
voor uw medewerking!! 

Uw stem is geld waard!

Meimaand Mariamaand 
De Maand Mei is de maand dat Maria op vele 
bedevaartsplaatsen bijzonder wordt vereerd.
Daarom heeft de Liturgiegroep Vierlingsbeek /
Maashees evenals verleden jaar het plan 
gemaakt om samen het Rozenkransgebed te 
bidden. Dit is een oude traditie om in de 
Mariamaanden mei en oktober samen Maria
te vereren en haar hulp en steun te vragen 
voor ons zelf en allen die het nodig hebben. 
In de versierde Mariakapel onder de toren 
komen we bij elkaar om te bidden en te vieren 
op de 

DINSDAGAVONDEN: 9 -16 -23 en 30 MEI   
's avonds om19.00 uur.

U bent van harte welkom! !
Liturgiegroep VIERLINGSBEEK / MAASHEES

Rabobank clubkas CAMPAGNE: 
Stem op de Toffel!

Net als de afgelopen jaren organiseert de Rabobank 
dit jaar wederom de Rabobank Clubkas Campag-
ne. Een actie waarmee de Rabobank het vereni-
gingsleven in de regio ondersteunt. Alle vereni-
gingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank 
Land van Cuijk & Maasduinen hebben zich voor 
deze actie in kunnen schrijven. Ook Op De Tôffel 
heeft deze kans uiteraard niet laten schieten. Nu is 
de beurt aan de leden van de Rabobank: zij mogen 
van 2 t/m 22 mei hun stem uitbrengen op de ver-
eniging/stichting van hun keuze.

Op De Tôffel zou alle Rabobank-leden uit 
Vierlingsbeek en Groeningen hierbij willen vragen 
om hun stem aan Op De Tôffel te geven. Stemmen 
kan op de speciale actiewebsite 
www.mijnbankenik.nl/lvcm met de speciale ac-
tiecode die elk lid per post ontvangt. Alle leden 
krijgen 5 stemmen tot hun beschikking, waarvan 
er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting uit-
gebracht mogen worden. Eén stem op Op De 
Tôffel is dus goed, twee is nog beter!

Namens Stichting Op De Tôffel alvast bedankt 
voor uw stem(men)!

P.S. Heeft u na het stemmen op Op De Tôffel nog 
stemmen over? Denk dan eens aan Stichting J.O.C.!

Uw stem is 
ons veel waard 
 

Door te stemmen bij de Rabobank Clubkas Cam-
pagne kan uw stem van grote betekenis zijn voor 
Zangvereniging Vondel. Zoals u eerder al kon le-
zen maken meerdere verenigingen uit Vierlings-
beek e.o. hiervan gebruik om hun kas aan te 
vullen. 

Vondel heeft als doel: aanschaf muziekmaterialen 
en beschikken over extra geldmiddelen voor onder-
houd van de piano en reserves voor het vernieu-
wen van de piano.

Als u lid bent van de Rabobank LvcM dan kunt u 
van 2 mei tot en met 22 mei stemmen op uw favo-
riete vereniging. Meer informatie vindt u op www.
rabobank.nl/lvcm

Laat uw stem niet verloren gaan en steun ons 
koor. Daarvoor dank.

Namens Vondel
Joke Frederix
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Uitnodiging

1 juni 1977 is Jan van Dongen gestart als fysiotherapeut in Vierlingsbeek. Na precies 40 jaar 

met veel plezier en passie gewerkt te hebben neemt Jan afstand van zijn werkzaamheden.

U bent van harte uitgenodigd om hier samen met ons bij stil te staan op vrijdag 2 juni 2017. 

Het is Jan zijn uitdrukkelijke verzoek om het geen formele receptie te laten zijn. Jan is iemand 

die zich het meest op zijn gemak voelt tussen de mensen en dus hebben we gekozen voor een 

informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Datum: 2 juni 2017

Tijd: van 17.00 tot 19.00 uur

Officieel uitzwaaimoment: tussen 19.00 en 19.30 uur

Locatie: Voetbalkantine van sportpark Soetendaal,

Soetendaal 5a te Vierlingsbeek
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Mar-Oil: meer dan olie alleen

Mar-Oil in Vierlingsbeek timmert hard aan de 
weg in Zuid-Nederland. Het bedrijf van eige-
naar Marc Oudenhoven is al meer dan tien jaar 
een zelfstandige oliehandel en een uiterst be-
trouwbare leverancier van motorbrandstoffen, 
smeermiddelen van Shell en onderdelenreini-
gers. 

Maar Mar-Oil is meer dan olie alleen. Het is bijvoor-
beeld ook een erkend leverancier van propaangas,
additieven, koelmiddelen, heftruckgasflessen en 
antivriesmiddelen. Klantvriendelijkheid staat bij 
Mar-Oil hoog in het vaandel. “Service is een van 
onze sterke punten”, zegt Marc Oudenhoven. “Wij 
leveren niet alleen, maar adviseren de klant, zowel 
particulieren als de zakelijke markt, met onze ken-
nis en ervaring ook. We gebruiken ons internatio-
nale netwerk bovendien om op verzoek van de 
klant specifieke producten voor ze te vinden tegen 
een eerlijke en concurrerende prijs. Die persoonlijke
benadering is onze kracht, maar daarnaast leveren 
we natuurlijk ook hoogwaardige producten tegen 
een goede prijs-kwaliteitverhouding en zorgen we 
voor een snelle levering.”

De markt is en blijft in beweging. De olieprijs daalt 
en stijgt en ook de wensen en behoeften van klan-
ten veranderen. De medewerkers van Mar-Oil hou-
den de markt scherp in de gaten. “Wij zijn met be-
hulp van de modernste technieken en informatie 
steeds op zoek naar mogelijkheden om in te sprin-
gen op nieuwe ontwikkelingen. Ja, dat lukt goed. 
Steeds meer bedrijven en particulieren weten de 
weg naar onze vestiging te vinden. Onze focus
ligt op de agrarische sector en de transportwereld,
maar we leveren ook producten voor de wegen- en
bosbouw, watersport en metaalverwerking. Kort 
samengevat zorgen onze producten en diensten 
ervoor dat mensen, machines en/of voertuigen zich 
snel, schoon en veilig kunnen voortbewegen.”

Het leveren van motorbrandstoffen en smeermid-
delen is en blijft echter een van de belangrijkste 
takken van Mar-Oil. “Als partner van 
Dieselolie24.nl kunnen wij de klant messcherpe 
prijzen bieden. Via de website is op iedere moment
van de dag via pc, tablet of smartphone de actuele

dieselprijs te bekijken. Bestellingen zijn vervolgens 
eenvoudig te plaatsen en worden vervolgens snel 
op locatiegeleverd.” Mar-Oil is eveneens leveran-
cier en distributeur van Motul voor Zuid-Nederland.
“Motul bestaat al meer dan 150 jaar en heeft een 
uitstekende internationale reputatie als specialist 
in het ontwikkelen en produceren van motorolie 
voor motoren. De producten van Motul behoren 
tot de beste motoroliën die op de markt te krijgen 
zijn. Daarnaast kunnen wij eigenlijk alle merken en 
types smeerolie aanbieden.”

Maar wat veel mensen niet weten: Mar-Oil levert 
ook kleinverpakkingen, smeermiddelen en koel-
vloeistoffen en antivries aan burgers. “Op onze 
locatie in Vierlingsbeek kunnen particulieren bij-
voorbeeld ook terecht voor gasflessen voor de 
barbecue en/of de camping.” Marc Oudenhoven, 
met een grijns: “Dat is toch goed om te weten nu 
we aan de vooravond van de zomer staan.”

Mar-Oil, Molenweg 2, 5821EA in Vierlingsbeek, 
telefoon 0478-561541, 
e-mail verkoop@mar-oil.nl 
website www.mar-oil.nl. 

Op Witte of Stille Donderdag keken ruim 3 miljoen 
mensen naar de Passion, dit jaar opgevoerd en 
uitgezonden vanuit Leeuwarden. Het was op een 
indrukwekkende wijze geschreven. De problema-
tiek van de huidige tijd werd er heel duidelijk in 
vermeld. 

Goede Vrijdag hebben we in Vierlingsbeek een 
kruisweg gehouden, in de Mariakapel onder de 
toren. Door zo’n 35 belangstellenden samen met 
de lectoren en met instrumentale begeleiding, 
werd stilgestaan bij het leven en sterven van Jezus. 
Bij elke statie werd door één van de kinderen (gro-
tendeels vormelingen van dit jaar) een kaarsje aan-
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35 jaar ATELIER ESTRELLA  met 
twee open dagen 
op zaterdag 6 en  zondag 7 mei.

Eenmaal uitgestapt uit de trein in Vierlingsbeek is 
Frank Lindner er eigenlijk gebleven. Een bedrijfje 
werd opgestart en de werkzaamheden bestonden 
uit ontwerpen, schilderen, grafiek en glazeniers-
werk. Al snel lag het accent op het ontwerpen en 
uitvoeren van  glas-in-lood en later het smelten en 
erlijmen van glas in alle soorten en maten. Veel
steun, medeleven en stimulans ondervond hij van 
de  hele familie Geurts waar hij en zijn bedrijfje  
hun  intrek konden nemen in het "Werkhuus" aan 
de Willem 1-straat.

In 1988 werd het pand op de Grotestraat 95  aan-
gekocht en de fietsen maakten plaats voor  vele 
soorten  glasproducten. Technieken als brand-
schilderen, het versmelten en lijmen van glas, in-
bouwen van glas-in-lood en versmolten glas als 
isolatieglas werden toe gevoegd.
In 1995 werd de naam  Atelier Estrella aangeno-
men en tot op heden is het bedrijf actief. 

gestoken en de beeltenis van de betreffende statie 
aan de aanwezigen getoond. 
Gezorgd was voor een stemmige aankleding en 
versierd tableau met daarop een nagebootste 
grafkelder. Het geheel mag als heel goed geslaagd 
beschouwd worden, met dank aan de vrijwilligers, 
zangers en kinderen voor hun inzet!

Het thema dit jaar was ”Het is Volbracht”. 
Wij stonden stil bij de kruisweg die mensen soms 
in het leven krijgen. De moeilijke en eenzame weg 
van pijn en lijden. Het te dragen kruis kent veel 
verschijningsvormen: het kan ziekte zijn, verdriet, 
tegenslag, tegenwerking. Niemand kan zich verze-
keren tegen het kruis, niemand kan het overdoen 
aan een ander, al wil die er nog zoveel voor beta-
len. 
Wij kunnen alleen hopen en bidden dat er anderen 
zijn die ons steunen als de last (het kruis) te zwaar 
is voor onze krachten.  
 
Na goede Vrijdag wordt het Pasen, feest van leven 
ondanks de dood, feest van toekomst ondanks 
ondergang.      
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Beste mensen van Vierlingsbeek en Groeningen,

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Als Sinterklaascomité Vierlingsbeek/Groeningen 
organiseren we ieder jaar de intocht van de Sint en 
zijn Pieten en het bezoek van de Sint aan basis-
school Laurentiushof. Het is nog wat vroeg, maar 
alvast voor de agenda’s… de intocht in Nederland 
is dit jaar op zaterdag 18 november en in Vierlings-
beek op zondag 19 november. Het Sinterklaasco-
mité bestaat uit vrijwilligers en voor de organisatie 
van het een en ander zijn we afhankelijk van spon-
soring, de jaarlijkse huis-aan-huis collecte en vrij-
willige bijdragen.

HOE KUNT U ONS HELPEN?
Ook dit jaar kunt u helpen door middel van de RA-
BOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. Als u lid bent 
van de Rabobank ontvangt u binnenkort een uit-
nodiging van de Rabobank om uw stem uit te 
brengen. U mag 5 stemmen uitbrengen op uw fa-
voriete verenigingen. Elke stem levert daadwerke-
lijk geld op voor de betreffende vereniging. 
Het stemmen gaat digitaal en kan tussen 2 en 22 
mei a.s. De informatie hierover ontvangt u van de 
Rabobank.

ZOU U OOK AAN ONS WILLEN 
DENKEN? 

Menig product waaronder ook relatiegeschenken 
en glasexperimenten vinden hun weg in de regio 
maar ook elders en ook intussen wereldwijd.

Tijdens de  open dagen op 6 en 7 mei aanstaande 
kunt u eens een kijkje komen nemen in de diverse 
ateliers. 

U bent er van harte welkom

Rabobank Clubkas Campagne

Als lid van de Rabobank Land van Cuijk mag je tij-
dens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen 
op verenigingen en stichtingen.
Zo bepaal jij hoe de Rabobank de kas verdeelt.

Elke stem die je geeft is geld waard 

Vraag aan familieleden, buren, vrienden, die lid zijn
van de Rabobank om op de Zonnebloem 
Vierlingsbeek Groeningen te stemmen. 
Wij hebben elke steun hard nodig om leuke dingen 
te organiseren voor onze gasten zoals u het van 
ons gewend bent. 

Stem op ons 
bedankt namens de 

Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen           
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Wandelvierdaagse Vierlingsbeek mikt 
op groei
“Lekker wandelen en de jeugd 
steunen”

De PLUS Wandel4daagse in Vierlingsbeek 
neemt al jaren een vertrouwde plek in de 
agenda van vele wandelaars in de regio in. 
Natuurlijk, de meesten van hen komen uit 
Vierlingsbeek en Groeningen, maar ook uit de 
omliggende dorpen mag de organisatie toch 
altijd weer een groot aantal deelnemers 
begroeten. Niet vreemd, vindt Anneke Willems.
“De wandelvierdaagse in Vierlingbeek is voor 
een vaste groep deelnemers namelijk een 
uitstekende en gezellige warming-up voor de 
Nijmeegse Vierdaagse. Jaarlijks kunnen we als 
organisatie tussen de 250 en 300 wandelaars, 
jong en oud, welkom heten.”

De meeste vaste punten zijn ook weer in het draai-
boek voor de editie 2017 opgenomen. Elke dag 
zijn er drie afstanden, vaak door de bosrijke om-
geving, uitgepijld. De wandelaars kunnen ook dit 
jaar weer kiezen uit de vertrouwde routes van 5, 
10 en 15 kilometer. Maar toch is er een grote ver-
andering doorgevoerd. In plaats van de dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag is ervoor gekozen 
om dit keer van donderdag tot en met zondag te 
gaan wandelen. Bewust, zegt Anneke Willems. 
“Dit besluit hebben we genomen om nog meer 
mensen in de gelegenheid te stellen deel te nemen
aan de wandelvierdaagse. Doordeweeks is de 
agenda van veel mensen toch voller dan in het 
weekend. Vooral van de zondag, de finaledag, wil-
len we een mooi festijn maken, met muziek van dj 
Mark en de slagwerkgroep van Vortum-Mullem, 
een frietwagen en de prijsuitreiking van de selfie-
wedstrijd. Deelnemers die een selfie, wij noemen 

dat een walkie, maken tijdens een van hun wande-
lingen en die insturen, dingen mee naar mooie prij-
zen. Tevens kunnen diegenen die ten minste drie 
dagen hebben meegewandeld die middag hun 
welverdiende medaille ophalen.”

De PLUS Wandel4daagse, een samenwerking tus-
sen de plaatselijke supermarkt en het JOC 
Vierlingsbeek/Groeningen, vindt dit jaar plaats van 
donderdag 18 tot en met zondag 21 mei. 
De start- en finishlijn is getrokken bij het JOC/
Gryphus-gebouw aan de Grotestraat 18a in 
Vierlingsbeek. Op donderdag en vrijdag kan er 
vanaf 17.30 uur worden gestart en kunnen de 
deelnemers finishen tot 21.00 uur. In het weekend 
is de start vanaf 13.00 uur en moeten de wande-
laars uiterlijk om 17.00 uur binnen zijn.

Startkaarten zijn vooraf te koop bij PLUS Verbeeten 
in Vierlingsbeek. Deze kaarten kosten 6 euro of 
zijn bij Verbeeten te verkrijgen tegen inwisseling 
van één volle PLUSpunten-spaarkaart. Aan de 
kassa bij aanvang van de wandelvierdaagse zijn 
natuurlijk ook nog startkaarten te koop: voor vier 
dagen wandelen betalen de deelnemers 6 euro, en 
dagkaart kost 2,50 euro. 

De totale opbrengst van het wandelfestijn is 
bestemd voor het jeugd- en jongerenwerk in 
Vierlingsbeek en Groeningen. “Dus wil je sportief 
de zomer in en ondertussen de jeugd steunen, kom
dan lekker wandelen in Vierlingsbeek. 

Dit jaar hebben we ook meer reclame gemaakt in 
de gemeenten Venray en Boxmeer, dus we hopen 
ook uit die regio’s meer wandelaars te verwelko-
men. 

Voor hen kan onze wandelvierdaagse een ideale 
opwarmer zijn voor de avondvierdaagsen die in 
juni zowel in Venray als Boxmeer plaatsvinden”, 
besluit Anneke Willems. 

Voor meer informatie 
www.facebook.com/wandel4daagse.

Wij danken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw 
stem!

Namens het Sinterklaascomité,
Ellen de Haas, Voorzitter
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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 kan ons daar beter bij helpen dan 
de Loco Loco Discoshow? Deze groep feestbees-
ten heeft alle feesten van het jaar in één avond ge-
stopt onder het motto Alle 365 Goed. Van Carna-
val 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 mee-

slepende 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!

De feestbeesten van 
De Loco Loco Discoshow
De Loco Loco Discoshow is al meer dan 15 jaar een
begrip in het Nederlandse en Vlaamse feestcircuit. 
Op festivals als Zwarte Cross, Pinkpop, Paaspop 
en Lowlands brachten zij het publiek in een abnor-
male feestelijke extase. In 1999 en 2009 stonden 
de Loco’s Op De Tôffel en wie zijn er meer geschikt
om het 25 jarig jubileum van ODT mee te vieren?
Deze dj’s gaan verder waar anderen stoppen, want
wat moet een dj met korfbalbekers en bladblazers? 
De heren schakelen moeiteloos tussen ouderwets 
niet hip en moderne vette hits. Ze grabbelen in hun 
platenbak naar disco, new wave en rock, maar ook 
verrassende feestplaatjes, vette partyknallers van 
nu en dansplaten van de jaren ’90. Het publiek 
wordt als een muzikale flipperbal heerlijk heen en 
weer geschoten.

Onder leiding van MC Stevie Starlight presenteren 
ze in hoog tempo tussen de muziek door vermake-
lijke interactieve spelletjes, waaronder de inmiddels 
wereldberoemde Sambaballen wedstrijd en de 
Vlaggenzwaaicompetitie. Het publiek kan hiermee 
ouderwetse sportprijzen winnen of zo’n handge-
slagen Loco Loco gouden medaille. Zinvol? Nee, 
maar wel erg leuk!
Deze mannen zijn al jaren de ongekroonde konin-
gen van het onbezonnen dansfeest en weten elke 
keer weer te verrassen met nieuwe onderdelen en 
nieuwe muziek in hun show. De voetjes gaan dus 
gegarandeerd van de vloer! Kortom, alles Loco?

DJ TONY IS TERRIFIC!
Met zijn brede glimlach, zijn ongekende charmes 
en een primadeluxe mix van muziek en entertain-
ment zet de altijd energieke Tony Terrific een on-
vergetelijke show neer die garant staat voor een 
superaanstekelijke feestsfeer. Onder het genot van 
de lekkerste funk, pop, rock en dance van de af-
gelopen 50 jaar (plus de grootste hits van nu!) is 
het weer goed toeven op de dansvloer!

Deze flamboyante gentleman is een graag geziene 
gast op Paaspop, Concert At Sea, Zwarte Cross 
en de Vierdaagsefeesten, stond reeds in de Hei-
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Uitnodiging bedevaart naar 
Kevelaer zaterdag 13 mei 2017 

Op zaterdag 13 mei organiseert onze Parochie 
Maria, Moeder van de Kerk een Mariabedevaart 
naar Kevelaer. We doen dat met eigen vervoer 
(carpoolen). 

Alle parochianen, in het bijzonder zij die nog nooit 
in Kevelaer op bedevaart zijn geweest, zijn van 
harte uitgenodigd om deel te nemen. We hopen 
dat velen gehoor zullen geven aan deze uitnodi-
ging.
 
Programma:
13.00 uur:  Verzamelen in deelparochies 
 St. Anthonis op de Brink, Beugen op 

het kerkplein of Vierlingsbeek op het 
Vrijthof en vertrek richting Kevelaer 
(carpoolen). Parkeren in Kevelaer kan 
op de Antwerpener Platz en/of 

 Friendenstrasse (€ 3 contant betalen)
13:45 uur:  Verzamelen op het plein (Kapellenplatz) 

bij de Genadekapelle
14:00 uur:  Eucharistieviering in de Kaarsenkapel 

(Kerzenkapelle)
15:15 uur:  Gezamenlijk Kaffee mit Kuche in het 

Priesterhuis, Kapellenplatz  35, 47623 
 Kevelaer
16.00 uur:  Kruisweg in het Marienpark of Rozen-

kransgebed in de Sacramentskapel 
voor degene die minder mobiel zijn

16.45 uur:  Vertrek huiswaarts
 
Kosten: bijdrage carpooling verrekenen met 
chauffeur (€ 5,-) en koffie (ongeveer € 5,-) 
Aanmelden: vóór 8 mei via contactpersoon van uw 
deelparochie Vierlingsbeek-Groeningen, Marietje 
Hubers of pastoraal werkster Jantje Bax.

Doorgeven bij aanmelding: 
Geef uw naam, telefoonnummer en e-mailadres 
door plus wat voor u van toepassing is:
 Wil vertrekken vanuit St. Anthonis, Beugen of 

Vierlingsbeek
 Heb zelf een auto en ben bereid te rijden
 Aantal personen (excl. chauffeur) dat mee kan 

rijden in de auto …
 Auto heeft ruimte voor rollator in laadruimte
 Auto heeft ruimte voor rolstoel in laadruimte
 Wil graag meerijden
 Maakt gebruik van rollator/rolstoel
   

neken Music Hall, Ahoy Rotterdam, Klokgebouw 
Eindhoven, Amsterdam Arena, Madurodam, Efte-
ling, Foxtrot Lowlands, Club 65 Paris en Waldorf 
Hilton London en staat op zaterdag 13 mei in Za-
lendcentrum Concordia. Als gast-dj bij de Loco 
Loco Discoshow.

ONVERVALST MEEZINGEN MET 
DANNY PANADERO
Een show van Danny Panadero is in één woord een
belevenis. Na een altijd spectaculaire opkomst be-
gint the voice of Holland aan zijn show met onna-
volgbaar enthousiasme en weet hij een zaal in no 
time naar zijn hand(“jesss”) te zetten. Hij is een en-
tertainer pur sang, die met humor en een fantasti
sche zangstem het publiek weet te raken met on-
vervalste meezingers. Naast zijn Nederlandse re-
pertoire draait Danny zijn handjes ook niet om voor 
een Engelstalige hit of een Duitse schlager. Danny 
voelt zich overal thuis. In een huiskamer tussen de 
schuifdeuren, in een klein café aan de haven of een 
stadion met 20.000 man publiek, het maakt Danny 
niet uit. Zijn slogan is: “as Danny ut niet singt, wil jij 
ut niet hore!”
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De winnaars van eerste biljart-
competitie van de senioren zijn 
Gerrit Leijssen en Wim Seuren.

Berichten uit het veld

Als ik dit schrijf, medio maart, baltsen de Kieviten 
volop en paartjes Wulpen stappen parmantig door 
de weilanden. Af en toe vliegt er een mannetje Wulp 
op en laat zijn jodelende roep “koerlie, koerlie, koer-
lie” horen, terwijl hij op en neer door de lucht flad-
dert. Van dit geluid komt waarschijnlijk ook zijn 
oud-saksische naam “hwelp”, wat zoiets als 
schreeuwvogel betekent. In de Peelregio werd hij 
“Kúlet” of “Kúlder” genoemd. Een Wulp is met-
een te herkennen aan zijn grootte, zijn lange poten 
en zijn lange omlaag gebogen snavel. Nederlandse 
Wulpen zijn echte zomervogels die overwinteren in 
Zuid-Europa en Afrika. Op deze voorjaarstelling 
voor SOVON werd ik vergezeld door een bevrien-
de buurtgenoot, die het leuk vond om zelf te erva-
ren hoe het is om een vogeltelling te doen. Natuur-
lijk kreeg hij daar gratis een beetje uitleg bij, wat ik 
erg leuk vond om te doen. We hadden geluk want 
het was een heel mooie dag in maart en de vogels 
lieten zich van hun beste kant zien. Er waren balt-
sende Kieviten, jodelende Wulpen, een Mandarijn-
eend in de Warmeer en een Groene Specht. Maar 
ook zingende Tjiftjaffen, Koolmezen, Pimpelme-
zen en Vinken. In Maashees maakten een paartje 
Knobbelzwanen al aanstalten om te gaan broeden. 
Langs de Maas liepen een paartje Canadese Gan-
zen en een paartje Scholeksters.

Scholeksters

Scholeksters zijn mooie zwart-witte vogels met lan-
ge spitse, felrode snavels en oranjeroze poten. 
Langs de Noordzeekust leven ze vooral van schelp-
dieren, maar hier in het binnenland eten ze voorna-

Openingstijden Maasziekenhuis 
met Koningsdag en 
Bevrijdingsdag

Donderdag 27 april en vrijdag 5 mei 2017 
zijn de poliklinieken, de röntgenafdeling en de 
bloedafname van Maasziekenhuis Pantein 
gesloten. Ook de prikposten in het Land van 
Cuijk en Noord-Limburg zijn gesloten. 

De afdelingen Orthopedie, Reumatologie en 
Revalidatie van de Sint Maartenskliniek locatie 
Beugen zijn eveneens gesloten.

De Nierdialyse van het Radboudumc locatie 
Beugen is deze dagen wel geopend.

Met vriendelijke groet,
Jantje Bax (pastoraal werkster)
E-mail: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl
Telefoon: 06 - 30 51 76 29
Adres: Lepelstraat 13 a | 5845 BK | Sint Anthonis
Website: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Gerrit en Wim hadden beide evenveel punten en 
hoewel Wim een beter gemiddelde had vonden 
beide het toch leuk om een beslissingswedstrijd te 
spelen.
Na een spannende strijd werd Gerrit de winnaar 
en Wim tweede.
Medio september gaan we weer opnieuw van 
start. Interesse !!! Kom een keer kijken. 
De wedstrijden hebben een puur gezelligheidsge-
halte.

De biljarters
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melijk wormen en andere bodemdieren. De Schol-
eksters van de kust hebben kortere en dikkere sna-
vels dan de Scholeksters die hier in de omgeving 
rondstappen. Deze korte stevige snavels hebben ze 
nodig om schelpen open te breken die op het wad 
liggen. Met die snavel is overigens iets merkwaar-
digs aan de hand. Als een Scholekster van de kust 
besluit om verder landinwaarts te trekken kan hij zijn
snavel laten groeien om daar de wormen en bodem-
dieren dieper uit de grond te peuteren. De snavel 
van een Scholekster kan tot wel 0,4 mm per dag 
groeien en dat is drie keer ze snel als een mense-
lijke vingernagel. Zodoende is hij in korte tijd aan-
gepast aan zijn nieuwe leefomgeving. Er is nog iets 
merkwaardigs aan de hand met de Scholeksters die 
verder landinwaarts leven. Ze broeden daar name-
lijk vaak op grinddaken bovenop hogere gebouwen.
Ondanks deze mogelijkheden om zich aan te pas-
sen zijn Scholeksters de laatste jaren sterk in aantal 
achteruit gegaan. Dat heeft twee oorzaken: Ze kun-
nen op intensief gebruikt boerenland minder jongen
grootbrengen en in de winter, als ze aan de kust ver-
blijven, kunnen ze te weinig voedsel vinden. 
Door overbevissing is het aantal mossels en kok-
kels ook sterk achteruit gegaan en dat is het hoofd-
voedsel van de Scholekster.

Tegen 12:30 zit ons ochtendrondje er op. Na de 
lunch vervolgen we onze tocht. Meteen al in Groe-
ningen stuiten we op een paar trekvogels die mee-
stal wat later in het voorjaar hier zijn. Bij de Hulten-
hoek kruisten een paartje Roodborsttapuiten ons 
pad en in de dorpskern zagen we een Zwarte 
Roodstaart op een schoorsteen zitten

Roodborsttapuit

De Roodborsttapuit is een trekvogel die in zuidwest 
Europa overwintert. Hij hoeft dus niet zo ver en kan 
dus later in de herfst wegtrekken en vroeger in het 
voorjaar terugkeren. Het mannetje van de Rood-
borsttapuit heeft een zwarte kop, zwarte wangen en 
een witte halsvlek. De borst, zijn naam zegt het al, 
is helder oranjerood van kleur. Verder heeft hij een 
witte buik en stuit en zijn bovenzijde is donkerbruin.
De laatste jaren broeden er Roodborsttapuiten 
langs het spoor aan de Kiekuutweg en langs de 
oude Langstraat. Ze zitten graag op een paaltje te 

zingen en van deze zangpost maken ze ook graag 
gebruik om op insecten te jagen. Ze vliegen op van 
het paaltje, vangen een insect en keren keurig weer 
terug op het paaltje.
Dit was voorlopig weer de laatste “Berichten uit het 
veld”. Na de zomer hoop ik weer verder te gaan 
met een nieuwe serie. Als er in de tussenliggende 
periode iets opmerkelijks gebeurt op vogelgebied 
zal ik er toch meteen een kort stukje over schrijven.
Ik wens u allen een mooi voorjaar en een mooie zo-
mer toe en natuurlijk veel bijzondere vogels.

Ton van den Berg

Bijzondere vrijetijdbesteding 
 
Waarom niet bij werk of studie een gaatje vrijmaken
om er iets bijzonders bij te nemen. Dat kan over-
dag, ‘s avonds of in het weekend. Om dan buiten-
gewone ervaringen op te doen die grenzen verleg-
gen, interessante verhalen opleveren en het leven 
verrijken. 
 
Sociale persoonlijkheden die gemakkelijk contact 
maken en zich kunnen verplaatsen in andermans 
gedachtewereld zijn geknipt om iemand uit een 
sociaal isolement te halen. De manier waarop is zo 
eenvoudig. Samen boodschappen doen bijvoor-
beeld of een terrasje pikken, wandelen, fietsen, 
een potje kaarten, een bordspelletje doen, het ac-
tuele nieuws doornemen, allemaal aanleidingen 
om een praatje te maken. 
 
In regio Cuijk-Boxmeer zijn een aantal, thuiswonen-
de mensen met een psychische of psychiatrische 
achtergrond, op zoek naar sociaal contact. Een 
maatje kan hierin uitkomst bieden. Daarom vrijwil-
ligers gevraagd van minimaal 18 jaar die energie 
en een beetje tijd willen steken in een streekge-
noot. Het spreekt voor zich dat er een goede voor-
bereiding aan vooraf gaat en dat deskundig perso-
neel met raad en daad bijstaat. 
Verder wordt er een vrijwilliger voor de “Inloop in 
Boxmeer” gevraagd die op donderdagochtend, 
pc-kennis wil overdragen.  
 
Al wordt gerekend op de komst, vakanties en ver-
plichtingen van een vrijwilliger hebben echter áltijd 
voorrang! 
Vrijwilligers hebben reiskostenvergoeding en zijn 
verzekerd. 
Bij ons hebben veel vrijwilligers het tienjarig jubile-
um erop zitten… dat zegt genoeg over de sfeer en 
waardering. 
Daarom vooral niet gewacht met reageren. 
Voor vrijblijvende informatie, aanmelden per 
e-mail: Vrijwilligers@ggzoostbrabant.nl 
 
p.s. Wij zijn verplicht om te vragen dat personeel 
en vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) kunnen overleggen. Deze VOG wordt ver-
strekt door de gemeentesecretarie. De kosten hier-
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Vortums en Sambeeks Toneel  

 
 

●   www.vest-toneel.nl   ●  vesttoneel@gmail.com   ●   tel: +31(0)6 15306201 / +31(0)6 10781326 

 
 

Op 13, 14 en 21 mei a.s.  
wordt het een 

“Dolle Beestenboel” 
in Vortum-Mullem en Sambeek! 

Een klucht door: Henk Roede. 
 
Wij stellen u graag voor aan onze vier debutanten en spelen een hilarisch toneelstuk voor jong en 
oud. Uiteraard worden onze debutanten bijgestaan door een aantal van onze bekende en 
doorgewinterde acteurs. De regie is in handen van Anny Broeren. 
 
Wij zijn, in samenwerking met ZIE-ZOO uit Volkel, onze eigen dierentuin gestart in Vortum-Mullem en 
Sambeek.  
De opening van het nieuwe apenverblijf moet een groot feest worden en daarom heeft de directrice 
onze koning uitgenodigd om de openingshandeling te verrichten. 
Maar voordat het zover is zal er eerst een inspectie door de Rijksvoorlichtingsdienst moeten 
plaatsvinden. 
Helaas mankeert er nogal wat aan het reilen en zeilen in de dierentuin waarbij het nogal excentrieke 
personeel zorgt voor hilarische en absurde situaties. 
 
Krijgt onze dierentuin het nog voor elkaar dat de koning komt? 
Om antwoord op die vraag te krijgen nodigen wij u graag uit voor onze voorstellingen! 
 
Reserveer daarom direct online uw toegangskaarten: 
http://www.vest-toneel.nl/reserveren 
 
Koop uw kaarten in De Elsenhof te Sambeek of reserveer per telefoon: 
Vortum-Mullem: 0485 574 587 
Sambeek: 0485 576 219 
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aan verbonden, worden volledig vergoed door 
GGZ Oost Brabant. 
 
GGZ Oost Brabant biedt hulp aan mensen met 
psychische en psychiatrische problemen. 

Betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Dát zijn de 
kernwaarden van GGZ Oost Brabant. Betrokken bij 
de mens, betrouwbaar als partner in behandeling 
en ambitieus in het voortdurend verbeteren van 
onze zorg.



17

 
Vortums en Sambeeks Toneel  

 
 

●   www.vest-toneel.nl   ●  vesttoneel@gmail.com   ●   tel: +31(0)6 15306201 / +31(0)6 10781326 

 
 

Op 13, 14 en 21 mei a.s.  
wordt het een 

“Dolle Beestenboel” 
in Vortum-Mullem en Sambeek! 

Een klucht door: Henk Roede. 
 
Wij stellen u graag voor aan onze vier debutanten en spelen een hilarisch toneelstuk voor jong en 
oud. Uiteraard worden onze debutanten bijgestaan door een aantal van onze bekende en 
doorgewinterde acteurs. De regie is in handen van Anny Broeren. 
 
Wij zijn, in samenwerking met ZIE-ZOO uit Volkel, onze eigen dierentuin gestart in Vortum-Mullem en 
Sambeek.  
De opening van het nieuwe apenverblijf moet een groot feest worden en daarom heeft de directrice 
onze koning uitgenodigd om de openingshandeling te verrichten. 
Maar voordat het zover is zal er eerst een inspectie door de Rijksvoorlichtingsdienst moeten 
plaatsvinden. 
Helaas mankeert er nogal wat aan het reilen en zeilen in de dierentuin waarbij het nogal excentrieke 
personeel zorgt voor hilarische en absurde situaties. 
 
Krijgt onze dierentuin het nog voor elkaar dat de koning komt? 
Om antwoord op die vraag te krijgen nodigen wij u graag uit voor onze voorstellingen! 
 
Reserveer daarom direct online uw toegangskaarten: 
http://www.vest-toneel.nl/reserveren 
 
Koop uw kaarten in De Elsenhof te Sambeek of reserveer per telefoon: 
Vortum-Mullem: 0485 574 587 
Sambeek: 0485 576 219 
 
 
 

 
Vortums en Sambeeks Toneel  

 
 

●   www.vest-toneel.nl   ●  vesttoneel@gmail.com   ●   tel: +31(0)6 15306201 / +31(0)6 10781326 

 
 

Op 13, 14 en 21 mei a.s.  
wordt het een 

“Dolle Beestenboel” 
in Vortum-Mullem en Sambeek! 

Een klucht door: Henk Roede. 
 
Wij stellen u graag voor aan onze vier debutanten en spelen een hilarisch toneelstuk voor jong en 
oud. Uiteraard worden onze debutanten bijgestaan door een aantal van onze bekende en 
doorgewinterde acteurs. De regie is in handen van Anny Broeren. 
 
Wij zijn, in samenwerking met ZIE-ZOO uit Volkel, onze eigen dierentuin gestart in Vortum-Mullem en 
Sambeek.  
De opening van het nieuwe apenverblijf moet een groot feest worden en daarom heeft de directrice 
onze koning uitgenodigd om de openingshandeling te verrichten. 
Maar voordat het zover is zal er eerst een inspectie door de Rijksvoorlichtingsdienst moeten 
plaatsvinden. 
Helaas mankeert er nogal wat aan het reilen en zeilen in de dierentuin waarbij het nogal excentrieke 
personeel zorgt voor hilarische en absurde situaties. 
 
Krijgt onze dierentuin het nog voor elkaar dat de koning komt? 
Om antwoord op die vraag te krijgen nodigen wij u graag uit voor onze voorstellingen! 
 
Reserveer daarom direct online uw toegangskaarten: 
http://www.vest-toneel.nl/reserveren 
 
Koop uw kaarten in De Elsenhof te Sambeek of reserveer per telefoon: 
Vortum-Mullem: 0485 574 587 
Sambeek: 0485 576 219 
 
 
 

Bijna 1.500 pakken koffie voor 
Voedselbanken in Land van Cuijk 
en Noord-Limburg

De afgelopen maanden heeft Lionsclub Land van 
Cuijk en Overmaze in samenwerking met lokale 
ondernemers ruim 775 duizend DE-koffiepunten
ingezameld, goed voor 1.476 pakken koffie die 
zullen worden gedoneerd aan de Voedselbank 
Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en 
St. Anthonis) en Voedselbank Noord-Limburg 
(Mook, Gennep en Bergen).

De afgelopen weken is er druk geteld. “Dat tellen 
is een monnikenwerk, maar het heeft ook iets ou-
derwets huiselijks en gezelligs; het verbroedert”, 
zegt kartrekker Colette van Gerve van Lionsclub 
Land van Cuijk en Overmaze. ”We zijn natuurlijk 
ook dit jaar weer erg blij met de opbrengst, die we 
alleen hebben kunnen realiseren dankzij de mede-
werking de mensen in de regio.”

Landelijk 108.500 pakken koffie
In heel Nederland zijn door Lionsclubs ruim 56 mil-
joen punten opgehaald, goed voor 108.500 pak-
ken koffie (inclusief een bonus van 20 procent door
Douwe Egberts). Iedere club zamelde punten in 
voor de voedselbank in de eigen regio. Vorige 

week konden de clubs hun getelde koffiepunten 
inleveren op een centraal punt. Jaap Stelling, lid 
van Lionsclub Voorburg en landelijk coördinator: 
‘We organiseren deze inzamelingsactie nu voor de 
vijfde keer en het is fascinerend om te zien dat de 
keukenlaatjes kennelijk nog niet leeg zijn, want op-
nieuw zijn er meer dan 56 miljoen waardepunten 
ingezameld, met als resultaat weer heel veel pak-
ken koffie voor de voedselbanken.’

Voedselbank
De voedselbanken in Nederland zorgen wekelijks 
voor voedselpakketten als tijdelijke noodhulp voor 
huishoudens die onder de armoedegrens leven, 
zowel gezinnen als alleenstaanden. Tom Hillemans, 
vicevoorzitter Voedselbanken Nederland: “We zijn 
heel blij met deze koffie. Koffie gaat niet snel over 
de houdbaarheidsdatum en wij ontvangen het 
daarom sporadisch. Terwijl klanten heel blij worden 
van koffie in een voedselpakket! Voor ons is deze 
donatie dan ook buitengewoon waardevol.”

Over Lionsclub Land van Cuijk en 
Overmaze
Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze is lid van 
de serviceorganisatie Lions Clubs International, 
een wereldwijde associatie van Lionsclubs met 
meer dan 1,3 miljoen leden waarin mensen van-
uit vriendschap - zonder politieke, godsdiensti-
ge of beroepsmatige binding - op vrijwillige basis 
verschillende initiatieven nemen voor een betere 
samenleving onder het motto “We Serve”. Alle bij-
eengebrachte gelden en goederen komen direct 
bij het goede doel terecht. Lionsclub Land van 
Cuijk en Overmaze is een gemengde Lions Club, 
en is opgericht in 1994. De doelstelling van de 
club is het ontwikkelen en ondersteunen van goe-
de doelen in en rond het Land van Cuijk. 
Voor meer informatie, ga naar
www.lions.nl/land.van.cuijk.overmaze

GELOOFSBIJEENKOMST

Op dinsdag 9 mei zullen wij onze reeks 
bijeenkomsten vervolgen aan de hand van 
de DVD van Father Barron over De Drie-Ene 
God. De onderscheiden thema’s die aan bod 
komen zijn: God een naam geven; 
de Schepper die voorziet; 
en tenslotte het probleem van het kwaad. 

Zoals gebruikelijk begint de bijeenkomst om 
20.00 uur en duurt het tot uiterlijk 22.00 uur. 

De plaats is het Parochieel Centrum in 
St. Anthonis. 

Iedereen is van harte welkom. 
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woensdag 24 mei > hard rock café > 
MAIDEN NIGHT 2017 met live: 
UP THE IRONS

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 2017 
nog immer volle zalen en is onverminderd popu-
lair. 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, fri-
kandellen en meer. En om de feestvreugde hele-
maal tot een hoogtepunt te brengen staat live op 
de planken de fantastische Iron Maiden tribute-
band Up The Irons, één van de besten in zijn soort 
en 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

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

Pinkpop wordt 48 en pakt groots uit. Want zeg nu 
zelf, wie wil er nu niet Green Day, Imagine Dragons, 
Live of Kings Of Leon op zijn verjaardagsfeest? En 
omdat Pinkpop zo uitpakt haalt Gryphus de bus 
twee keer uit de remise: op zondag 4 juni en op 
maandag 5 juni. De zondagbus brengt ons naar 
onder andere Green Day, Imagine Dragons, Sean 
Paul, Broederliefde, Sum 41, Rancid en Kodaline, 
de maandagsdienst voert ons naar ondermeer 
Kings Of Leon, Live, System Of A Down, Passen-
ger, Prophets Of Rage, Biffy Clyro en Seasick Ste-
ve. 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) | 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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                                                   

 
 

 

Warme Bakker Degen
Reclame: 1 t/m 6 mei
	 ●  Limoncellovlaai €10,35
	 ●  Tarwebrood €1,90
	 ●  Pistoletje €0,25
Reclame: 8 t/m 13 mei
	 ●  Moederdagvlaai €11,95
	 ●  Waldkornbrood €2,35
	 ●  4 Croissants + 1 gratis

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

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

www.martensasperges.nl

☞ adverteren
doet verkopen

GEVONDEN
Sleutelhanger met autosleutel en huissleutels 
bij de poort van het kerkhof in Vierlingsbeek.

Af te halen bij garage Kusters.

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, Pe-
rez 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 ra-
ces op een grootbeeldscherm worden vertoond. 
Wij gaan er weer eens goed voor zitten en zetten 
ons geld op onze Max. En U?

➣	zondag 30 april: GP RUSLAND
➣	zondag 14 mei: GP SPANJE
➣	zondag 28 mei: GP MONACO
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

in petto
➣	zaterdag 10 juni > vlees > METAL BBQ

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

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

Vergeet
mij niet

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

Als een graf zelf verzorgen 
niet meer kan of gaat

Bel vrijblijvend met 
Margriet Winkelmolen: 
M: 06 17 64 03 28
T: 0478 - 63 21 25

of met 
Diny Bartels: 
M: 06 48 21 77 96

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

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!

Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

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

kunt u bij ons terecht.

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

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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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

De Bunder 7, 5821 GC Vierlingsbeek
06-17769196

gradjewelbers@kpnmail.nl

Zelfverdediging in Vierlingsbeek
met technieken uit 
Tae kwon do - Kung fu - Aikido

Interesse, meld je aan 
bij Maarten Evers
06-48367188

Donderdag
van 20.00-21.30 uur

Vanaf 10 jaar ben je welkom in de 
Blauwe Saffier, Spoorstraat 8
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

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

kijk op de website www.salontoine.nl

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Vanaf 1 mei inloopuren van 16.30 tot 18.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl
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Alles voor wand en Plafond!!! 
                       

            
 
 

                       












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


