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33e jaargang no. 9 9 mei 2018

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

15 mei 2018, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Wandelvoetbal Vierlingsbeek heeft op woensdag 
25 april voor het eerst  meegedaan aan een 
toernooi. Met twee teams was men afgereisd 
naar  het OLD STARS Wandelvoetbal toernooi in 
Helmond. Het was voor iedereen een leerzame dag 
om technisch en tactisch het eigen voetbalniveau 
te verbeteren. Daarbij was het een mooie gele-
genheid om met andere wandelvoetbalteams in 
contact te treden en om ervaringen uit te wisselen. 
Na een aarzelend begin, waarbij beide teams hun 
eerste wedstrijd ruim verloren, ging het niveau per 
wedstrijd omhoog. Enkele wedstrijden werden nog 
met één doelpunt verschil verloren, daarna werd 
twee maal gelijk gespeeld. Toen kreeg men de 
smaak te pakken en een drietal wedstrijden werd 
gewonnen.
De manier waarop Wandelvoetbal Vierlingsbeek 
speelde, beviel de andere teams schijnbaar ook. 
Diverse teams willen een wedstrijdje spelen tegen 
de voetballers en voetbalsters uit Vierlingsbeek. 
Want ook dat viel die dag op, Wandelvoetbal 
Vierlingsbeek had als enige team een tweetal 
dames opgenomen. Maar zij stonden hun 
mannetje. 

Het hoogtepunt van het toernooi voor 
Wandelvoetbal Vierlingsbeek kwam tijdens de 
prijsuitreiking. Door hun sportief gedrag en respect 
ten opzichte van de tegenstanders en de scheids-
rechters werd het team van Wandelvoetbal 
Vierlingsbeek de trotse winnaar van de mooie 
sportiviteitsbeker, de belangrijkste prijs van het 
toernooi. Een mooiere  bekroning van een fantasti-
sche wandelvoetbaldag kon men niet bedenken. 
Wandelvoetbal Vierlingsbeek traint iedere 
dinsdag van 10.00 uur tot 11.30 uur op Sportpark 
Soetendaal te Vierlingsbeek. Geïnteresseerden 
voor wandelvoetbal, zowel dames als heren van 
55 jaar en ouder, zijn altijd van harte welkom. 
Indien gewenst kan men zo meedoen aan een 
partijtje wandelvoetbal. Niet het winnen staat 
voorop, onderlinge gezelligheid en het sociale 
contact voeren de boventoon. En natuurlijk mag 
men niet vergeten, dat bewegen voor ouderen 
heel belangrijk is en blijft. Bel voor informatie of 
om je aan te melden: 0478-631839. Of kijk op: 
www.oldstars.nl/clubs/
wandelvoetbal-vierlingsbeek/

WANDELVOETBAL VIERLINGSBEEK WINT SPORTIVITEITSBEKER
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Van de redactie:
●	 “Ons” Wandelvoetbalteam heeft de 

1e beker binnen: de sportiviteitsbeker, 
gewonnen op hun 1e toernooi, in Helmond!

    Het sportieve gedrag en het respect t.o.v. 
de tegenstanders en scheidsrechters 
leverden hen deze belangrijke prijs op! Op 
dit toernooi was “ons” team ook het enigste 
met 2 dames! Proficiat met deze 1e beker/
prijs en ga zo door....!!!

●	 Onze Laurentiuskerk is de onze niet meer 
en nu dreigen ook “onze” kerkelijke spullen 
een andere bestemming te krijgen, weg uit 
ons dorp....

     Door de eeuwen heen door het volk bijeen 
geschonken...onze ouders en voorvaderen 
“zouden zich omdraaien in hun graf......”.

     Gelukkig geven de leden van Stichting 
Laurentius Vierlingsbeek de strijd niet op!

●	 Zoek de foto’s met tekst op de Staayweg!!
     Informatief én bijzonder!
●	 Bezoek als U in Nijmegen bent ook 

de 2e vestiging van Heldro IJs aan de 
Burchtstraat 122 (schuin t.o. C&A) en laat 
het U van harte smaken! Wij wensen ook 
dat team heel veel succes en vooral ook 
werkplezier!

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.
9 mei  Gryphus: Hard rock café; MAIDEN   
 NIGHT 2018 met live IRON LADY
14 mei Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Café De Zandpoort
17 mei KBO: Lia De Haas studio
17 t/m 
20 mei PLUS Wandel4daagse i.s.m. Stichting   
 JOC

18 mei Gryphus: Bieravond; DE PRUUVERIJ:   
 TYPISCH BEKS; aanvang 21:00 uur
20 mei Groenings koor: luistert mis op tijdens   
 Groeningse Gildedag
23 mei VOVG: Wandelavond
24 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
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 te Groeningen
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
9 juni Zonnebloem: verwenmiddag
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
19 juni Harmonie de Herleving: Zomerconcert om  
 19:00 uur in het park
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 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
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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

MEIMAAND MARIAMAAND 

In 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 DINSDAGEN: 8 - 15 - 22 en 29 MEI 
'S AVONDS OM 19.00 UUR .

U bent van harte welkom  
LITURGIEGROEP VIERLINGSBEEK  / 
GROENINGEN
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Bedankje communicanten

Beste mensen,

Wat hebben wij een mooie viering en feest 
gehad bij het ontvangen van onze Eerste heilige 
Communie. Wij vonden het erg fijn dat zoveel 
mensen hierbij aanwezig waren. De kerk was 
mooi versierd, het St. Theobaldusgilde speelde 
prachtige muziek. Tom die het orgel bespeelde, 
Pastoor Van der Sluis, Gerda. En niet onbelangrijk: 
het was ontzettend mooi weer. Wij willen via deze 
weg dan ook iedereen, die op de een of andere 
manier een bijdrage had aan onze communie-
viering viering heel hartelijk bedanken voor deze 
onvergetelijke dag.
Hopelijk zien we velen weer terug in onze dank-
viering op eerste Pinksterdag 20 mei.
10.30 uur in de H. Theobalduskerk te Overloon

Bedankt allemaal ook namens onze ouders,
Groetjes van alle communicanten.

Bekse Klinkertjes naar EK in 
Oostenrijk

In het weekend van 21 + 22 april hebben de 
Nederlandse Kampioenschappen plaatsgevonden 
voor de garde- en showdanssport, aangesloten bij 
NDO. 
Theater Markant in Uden was 2 dagen het decor 
voor dansplezier, zenuwen, strijd, saamhorigheid, 
overwinningen, maar ook teleurstellingen.

Dansvereniging De Bekse Klinkertjes heeft tijdens 
deze NK 4 podiumplaatsen in de wacht gesleept 
en daarnaast nog eens 4 tickets voor deelname 
aan de Europese Kampioenschappen.

Op zaterdag dansten de minioren en de junioren.
De Mini Stars wonnen met hun gardedans de 3e 

prijs en ook Poolgame ging er met de 3e prijs 
vandoor.

Gardegroep Pure wist het podium niet te halen, 
maar werd tijdens de prijsuitreiking wél het 
podium opgeroepen, waar zij een wildcard in 
ontvangst mochten nemen, waarmee zij een start-
bewijs voor de Europese Kampioenschappen, 
die op 4, 5 en 6 mei a.s. plaatsvinden in Dornbirn, 
Oostenrijk, in handen kregen.

De verrassing van deze 1e NK-dag was wel 
showgroep Extreme. Zij behaalden in de vrije 
klasse een 1e plaats en promoveerden met deze 
punten. Onverwachts ontvingen ook zij een 
wildcard voor deelname aan de E.K. 
 
Zondag was het de beurt aan onze hoofdklasse-
groep. Namens de vereniging waren als eerste 
Lisanne Rijs en Willemien Geurts aan de beurt 
met hun duo als Anne en Margot. Zij werden vice-
Nederlands Kampioen en wisten met hun punten 
de E.K.-grens te halen en verdienden daarmee het 
startbewijs voor de E.K. Ook deze meiden zullen 
Nederland gaan vertegenwoordigen in Oostenrijk.

Showgroep Explosion wist dat de mogelijk-
heid erin zat om zich te plaatsen voor het EK. Zij 
moesten dit met hun dans alleen nog bewijzen. 
En dat deden ze. Met een geweldige dans en hun 
fantastische uitstraling ontvingen zij hun welver-
diende punten en heeft ook deze groep zich 
garant gesteld voor een startplek tijdens de E.K. 
Met 4 groepen reizen we begin mei af naar 
Oostenrijk. We gaan hier een geweldige ervaring 
tegemoet.  
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“Het geheim om je doel te bereiken bestaat maar 
uit slechts 1 woord: Doorzetten!”

Overige resultaten van de NK vindt u op onze 
website www.bekseklinkertjes.nl

Pinksteren 2018 - St. Anthonius & 
St. Nicolaasgilde Groeningen

Groeningen staat tijdens Pinksteren op 19 mei en 
20 mei weer volop in het teken van het traditionele 
koningschieten.  
De zaterdag voor Pinksteren (19 mei) begint 
al vroeg voor de leden van het tamboerkorps; 
om 7.00 uur ’s morgens zullen de tamboers 
al door Groeningen rondlopen om iedereen te 
laten horen dat op die dag het koningschieten 
zal plaatsvinden. Na dit vroege uitstapje gaat 
het tamboerkorps voor de laatste keer langs bij 
de huidige koning van het gilde om wat na te 
praten over het afgelopen koningsschap en de 
wedstrijd die ‘s middags zal gaan volgen. Rond 
15.00 uur komen de gildebroeders bij elkaar in 
café “De Zandpoort” te Groeningen, waar onder 
andere de loting voor de volgorde van het koning-
schieten zal plaatsvinden. Hierna stelt het gilde 
zich op voor de afmars naar het oude schietter-
rein aan de Voortweg, waar volgens traditie elke 
gildebroeder een schot zal lossen op een houten 
vogel. Vanaf 16.30 uur zal dan uiteindelijk de 
strijd beginnen. Iedereen die belangstelling heeft 
voor dit gebeuren wordt van harte uitgenodigd 
om een kijkje te komen nemen bij deze eeuwen-
oude traditie op het schietterrein “De Lêmse Kuul” 
aan de Maasstraat. Ook kunnen toeschouwers die 

geen lid zijn van het gilde een poging wagen om te 
schieten op de publieksvogel (op vertoon geldig 
ID-bewijs). Na het bekend worden van de nieuwe 
koning en jeugdkoning(in) vertrekt het gilde naar 
de kapel. Hier zal halt worden gehouden en met 
enkele flinke harde schoten zal kenbaar worden 
gemaakt dat het gilde weer een koning heeft. 
Hierna volgt de trom- en vendelhuldiging bij café 
“De Zandpoort”, waarna de dag wordt afgesloten.

Het tamboerkorps staat 1e Pinksterdag om 7.00 
uur klaar voor weer een prachtige dag. Ook nu 
trekt het tamboerkorps weer door Groeningen. 
Nu niet om kenbaar te maken dat er koning-
schieten is, maar om de mensen te herinneren aan 
de Heilige Mis, welke om 10.30 uur zal worden 
gehouden bij de kapel in de open lucht. Samen 
met het Groenings Koor zal deze mis worden 
opgedragen aan alle overleden gildebroeders. 
Aan de belangstellenden voor deze mis willen we 
vragen om tijdig te komen om zeker te zijn van 
een zitplaats. U kunt natuurlijk ook gewoon uw 
eigen stoel meebrengen. Na dit alles gaat het gilde 
weer richting café “De Zandpoort”. ‘s Avonds 
om 18.30 uur komt iedereen weer bij elkaar om 
de koningin en jeugdkoning(in) in te halen voor 
het Koninginnebal. Rond 20.00 uur zal dit feest 
beginnen. Voor aanvang van dit Koninginnebal 
is er een receptie voor onze nieuwe koning en 
jeugdkoning(in). Iedereen is natuurlijk van harte 
welkom op deze afsluiting van Pinksteren.

Aan alle inwoners van Groeningen het verzoek om 
tijdens de Pinksterdagen de Groeningse vlag weer 
uit te hangen.

Zondag 20 mei wordt op 1e Pinksterdag weer 
de traditionele openluchtmis gehouden bij de 
kapel in Groeningen. Aanvang 10.30 uur.

Intenties voor deze viering kunnen aangevraagd 
worden bij mevr. M. Hubers, telefoon 631222.

Ook kunnen nu al intenties voor de gildemis 
tijdens de Gildendag op 1 juli, op hetzelfde tele-
foonnummer worden doorgegeven.
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GROEVIE
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GROEVIE

Route  ± 13 km* met 3 culinaire rustplaatsenDuur  4 tot 4,5 uurStart tijdstip  do. t/m zo. tussen 11.00 en 13.00 uur**

* Minder geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. ** Op andere dagen voor groepen vanaf 20 personen op aanvraag.

Proeverij locaties:

Restaurant  De Vier Linden  (www.devierlinden.nl)

Restaurant Poort van Loon (www.poortvanloon.nl)

Pannenkoekenrestaurant  ‘t Genot (www.t-genot.nl) 

Keuze uit 2 menu’s (dranken exclusief):

“In drie happen” een volledige lunch  voor € 17,50 p.p

“De drie heerlijkheden” een culinaire proeverij  voor € 32,50 p.p

Kinderen onder 12 jaar betalen niet voor de route maar kunnen naar 

wens bestellen bij de locaties (apart afrekenen)

DE VOGELHUIS PROEVERIJ WANDELROUTE VIERLINGSBEEK 
IS EEN INITIATIEF VAN:

Aanmelden:
Aanmelden mogelijk tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de wandeling. Meer informatie en aanmelden via www.vierlingsbeek-groeningen.nl

Verzetten van de wandeldag is  kosteloos mogelijk tot 24 uur voorafgaand aan de dag waarvoor u zich heeft aangemeld.
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Bloemenactie Vondel
Donderdag 24 mei  
Wij waarderen uw steun!

Summer Vibes 2 juni schouwburg Cuijk
m.m.v. o.a.: Zangvereniging Vondel
Deze prachtige uitvoering o.l.v. onze dirigent: Eric 
Roefs
Kaartjes ook via Marie-José Kusters 0478-632213

VONDEL
KIDS IN CONCERT OP 22 APRIL 
GRANDIOOS GESLAAGD

Het leek wel of afgelopen zondag Sinterklaas in 
Vierlingsbeek was aangekomen, zoveel kinderen 
met hun ouders en grootouders waren in de zaal 
van Concordia present om het voorjaarsconcert 
van de harmonie en slagwerkgroep mee te maken.
In dit concert was een belangrijke plaats ingeruimd 
voor de leerlingen van de vereniging. 

Jens Achten presenteerde samen met Marjan 
Jakobs het programma en beiden gingen onder-
zoeken wat je allemaal zou moeten doen om 
muziek te maken. Ze kwamen daarbij uit bij de 
blokfluiters, de klarinettisten, de trompetspeler, 
de saxofoonblazers, de slagwerkers en zelfs 
een gitariste die allemaal op hun beurt een leuk 
muziekstukje lieten horen. Hierbij werd aange-
toond dat de leerlingen allemaal onder leiding 
van hun eigen docent sterke vorderingen hebben 
gemaakt in hun muziekopleiding. 
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De Muzikids die de ochtend hebben georgani-
seerd met een eigen uitnodiging en zelf gebakken 
lekkers maakten ook samen muziek. 
Tenslotte lieten ook de harmonie en slagwerk-
groep van zich horen. Het programma werd netjes 
binnen de geplande tijd afgesloten met een geza-
menlijk nummer “Mouthpiece Maniac” waarbij 
zelfs de kinderen uit de zaal de kans kregen om 
met een blaasinstrument mee te doen. 

De Vrienden van de harmonie presenteerden 
bij dit concert weer een nieuwe banner van de 
sponsoren van de Vrienden, zodat er nu vier 
kunnen worden opgesteld bij de concerten van de 
vereniging. 

Maak een walkie en win een leuke prijs!

PLUS Wandel4daagse in de start-
blokken

Vierlingsbeek-Groeningen | Net voor en in 
het pinksterweekend kunnen de wandel-
schoenen weer worden aangetrokken door 
jong én oud. In Vierlingsbeek en Groeningen 
zijn van donderdag 17 tot en met zondag 20 
mei speciaal voor de PLUS Wandel4daagse 
weer een aantal mooie routes uitgezet. Aan het 
wandelfestijn nemen jaarlijks tussen de 250 en 
300 mensen deel. Niet gek, want het in de regio 
populaire evenement vormt een ideale voorbe-
reiding voor de Nijmeegse Wandelvierdaagse 
en de avondvierdaagsen die in juni zowel in 
Venray als in Boxmeer plaatsvinden. 

Vandaar ook dat het organiserende JOC 
Vierlingsbeek/Groeningen wil benadrukken dat 
de wandelvierdaagse niet alleen bedoeld is voor 
jongeren. “Dat denken mensen vaak omdat de 
opbrengst ervan bedoeld is voor het jeugd- en 
jongerenwerk in Vierlingsbeek en Groeningen”, 
zegt Anneke Willems. “We zien de laatste jaren 
echter ook een groei van ouders en wandelaars 
uit de omgeving die meedoen en die een jaar later 
weer terugkeren. De mond-tot-mondreclame doet 
haar werk. Het Maasheggengebied is natuurlijk 
een prachtig gebied om doorheen te wandelen. 
Ook mensen uit de regio Boxmeer-Venray nodigen 
we daarom ook nu weer van harte uit om een 
keer aan onze gezellige wandelvierdaagse deel te 
nemen.”

De meeste vaste punten zijn ook weer in het 
draaiboek voor de editie 2018 opgenomen. Elke 
dag zijn er drie afstanden, vaak door de bosrijke 
omgeving, uitgepijld. De wandelaars kunnen ook 
dit jaar weer kiezen uit de vertrouwde routes van 
5, 10 en 15 kilometer. Er kan van donderdag 
tot en met zondag worden gewandeld. “Het is 
Pinksteren, er zijn veel mensen vrij. Vooral van de 
zondag, de finaledag, willen we weer een mooi 
festijn maken, met muziek en de prijsuitreiking 
van de selfiewedstrijd. Deelnemers die een selfie, 
wij noemen dat een walkie, maken tijdens een 
van hun wandelingen en die insturen, dingen mee 
naar mooie prijzen. Tevens kunnen diegenen die 
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ten minste drie dagen hebben meegewandeld die 
middag hun welverdiende medaille ophalen.”

De start- en finishlijn is traditioneel 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 wandelaars 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 inwis-
seling 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. De organisatie heeft 
om die reden nog wel een vriendelijk verzoek aan 
ouders die hun kinderen tijdens een of meerdere 
van hun wandelingen begeleiden. “Of ze ook 
willen betalen als ze meelopen. Voor ons als orga-
nisatie levert dat een mooi extra centje op en voor 
een klein bedrag krijgen ze onderweg dan ook 
allerlei versnaperingen. Maar dat geldt natuur-
lijk ook voor alle andere deelnemers. We gaan er 
samen weer een mooi wandelfeest van maken”, 
besluit Anneke Willems. 

Voor meer informatie www.facebook.com/
wandel4daagse. 

Nieuws van de Harmonie en Slag-
werkgroep De Herleving.

Jaarvergadering
Op dinsdag 24 april zijn de leden van de harmonie 
en slagwerkgroep in zalencentrum Concordia 
bijeen om de jaarvergadering te houden. 

De agendapunten worden vrij vlot doorgelopen. 
Het jaarprogramma van 2017-2018 geeft een 
indrukwekkende lijst van de vele optredens waar 
harmonie, slagwerkgroep en de verschillende 
jeugdgroepen acte de présence hebben gegeven. 
Een teken dat de vereniging een belangrijke rol 

vervult in Vierlingsbeek en Groeningen. Er werden 
in het afgelopen verenigingsjaar in totaal 20 
optredens, concerten en serenades verzorgd.
Bij het onderdeel financiën wordt vastgesteld dat 
de vereniging haar financiën goed op orde heeft. 
Dit komt vooral door inkomsten uit zelfwerk-
zaamheden zoals de oud papier inzameling, de 
vlaaienactie en het groenonderhoud waar men 
in 2017 mee is gestart. Ook de bijdragen van de 
Vrienden voor de aanschaf en onderhoud van 
instrumenten en de deelname aan de Rabo-bank 
clubkas-actie zijn een welkome aanvulling van 
de benodigde financiën. Bij de toelichting op de 
financiën wordt ingegaan op de plannen van de 
vereniging om meer aandacht te besteden aan het 
muziekonderwijs op de basisschool om zodoende 
de aanwas van nieuwe leden via de jeugdopleiding 
en de samenspeelgroep te bevorderen. 

Bij het agendapunt Bestuursverkiezing wordt 
aangegeven dat Frank Willems gaat stoppen als 
penningmeester. Jan Stoffelen bedankt Frank voor 
het vele werk dat hij vanaf 2011 in het bestuur 
heeft gedaan. Hij geeft aan dat Frank veel bestuur-
lijke kwaliteiten bezit, prima teksten kan schrijven  
en uitleg kan geven over ingewikkelde onder-
werpen. Daarnaast heeft Frank de afgelopen 
jaren veel creativiteit laten zien bij de ontwikke-
ling en organisatie van muzikale activiteiten, bij 
Bloasproat en andere promotieacties. Frank heeft 
de online ledenadministratie en instrumentenadmi-
nistratie opgezet, die nu wordt gebruikt. Frank is 
ook erg bedreven in het schrijven van stukjes over 
het bestuur in Bloasproat, zodat iedereen goed 
op de hoogte blijft wat er in het bestuur wordt 
besproken en besloten. 

Als opvolger voor Frank heeft het bestuur Bianca 
Janssen bereid gevonden om de rol van penning-
meester op zich te nemen. Jan Stoffelen heeft 
aangegeven dat hij naast het secretarisschap 
de rol van voorzitter wil gaan invullen. Over deze 
voorstellen wordt gestemd en daarbij blijkt dat de 
leden unaniem met de voordrachten instemmen. 

Verderop in de vergadering wordt het jaarpro-
gramma voor 2018 vastgesteld. Zo zal op dinsdag 
19 juni het zomerconcert worden gehouden. 

In de rondvraag spreken diverse leden hun zorgen 
uit over de bezetting van de verschillende secties 
in het muziekgezelschap en vragen het bestuur 
om zoveel als mogelijk is te bevorderen dat er 
nieuwe leden bijkomen en mogelijk ook oud-muzi-
kanten weer een instrument ten dienste van de 
vereniging willen gaan bespelen. Met deze oproep 
aan eenieder wordt de vergadering afgesloten. 

Harmonie De Herleving, Jan Stoffelen, secretaris. 
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GEBOORTESTENEN

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

Mei
Mei is de maand van de smaragd en worden vaak 
gekozen door celebrities om gedragen te worden 
als pronkstuk. De steen wordt geprezen om zijn 
prachtige groene kleur.

Vierlingsbeek/Groeningen

BEZOEK LYA DE HAAS STUDIO
Op 17 mei gaan we een bezoek brengen aan het 
knusse huistheater bij Lya de Haas (bekend van 
het liedje: Ons lief vrouwke). Deze middag gaan 
we genieten van een huisconcert in een gemoede-
lijk Brabantse sfeer.

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
11 mei en 25 mei. Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof:      
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- 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 uur  
 Info 632028

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



12

Plat Praote 8

De invloed van buitenlandse talen op het 
Nederlands is aanzienlijk geweest. Neem nu het 
Frans. De Nederlanden zijn van 1795 tot 1813 
door de Fransen overheerst. In de taal zijn daar 
talloze sporen van te vinden. 

Ook ons dialect kent woorden die van oorsprong 
Frans zijn en fraai verbasterd zijn. Enkele voor-
beelden: “lozie“ (horloge = klok), “krèk“ (correct 
= juist), “permeteren“ (permêtre = toestaan), 
“persies“ (précis = nauwkeurig), “merakels“ 
(miracle = wonder),“sakkerjuu“ (Sacre Dieu = 
Heilige God), “nondejuu“ (Nomme de Dieu = Naam 
van God).

Tot slot weer enkele zegswijzen:

“Hej is t’r kummelek àn!“

“Schiefele mit ’n plat stèntje.“

“Ge mot flink schokkele!“

“Dè bàt toch nie!“ 

“Gèf mej mar ’n haffel zödjes.” 

“D’r zitte drie kloertse ien de nèèst.” 

“'t Is al ze lève hetzelfde.” 

“Dor lit ‘r ènne te kieèke.” 

De vertaling vindt U een eindje verderop in dit 
blad.
Rein Verhoeven
06-28578247
reinverhoeven@gmail.com

Begin maart 2018 zijn wij gestart met de reali-
satie van de grote gratis buitenspeeltuin in het 
Museumpark te Overloon. De bomenkap heeft 
plaatsgevonden door Jan Beekhof, de takken zijn 
afgevoerd door Den Ouden etc.

7 april jongstleden hebben wij officieel de schop in 
de grond gestoken. Ruim 80 mensen waren hierbij 
aanwezig en dat vonden wij erg plezierig.
Op dit moment wordt er hard gewerkt achter de 
schermen. De speeltoestellen zijn ingekocht en 
andere elementen worden ingekocht. De eerste 
sponsorgesprekken vinden plaats en we hebben 
al verschillende ingevulde sponsorformulieren 
gekregen.

In week 23 (kort na de militracks) gaat het grond-
verzet van start, worden de speeltoestellen 
geplaatst en zal alles in rap tempo gerealiseerd 
worden. Wij streven ernaar om de speeltuin al 
deze zomer te kunnen gaan openen.

Op zaterdag 23 juni en 30 juni gaan we met een 
aantal vrijwilligers de hoge zandbak, het podium 
en het blotevoetenpad maken. Wij zoeken nog 
enkele vrijwilligers die willen komen helpen. 
Aanmelden kan via info@speeltuinboxmeer.nl, via 
fb of de website.

Vanaf dinsdag 1 mei is onze eerste nieuws-
brief uitgekomen. Wilt u ook onze nieuwsbrief 
ontvangen, dan kunt u dit ook doorgeven via info@
speeltuinboxmeer.nl

De komende weken/maanden zullen wij updates 
laten plaatsen via het dorpsblad, zodat u op de 
hoogte van de ontwikkelingen blijft.

Verder kunt u ons ook volgen via onze 
facebookpagina 
https://www.facebook.com/
GewoonBuitenOverloon/ of via onze website 
www.speeltuinboxmeer.nl

Gaat Militracks het redden?
 
Het Oorlogsmuseum Overloon zit volop in de 
voorbereiding van Militracks. En het museum 
maakt zich daarbij vooral om één ding erg 
druk: gaat het lukken om de grootste Duitse 
tank uit de oorlog naar Overloon te krijgen?

Op 19 en 20 mei vindt voor de negende keer 
Militracks plaats. De grote blikvanger van het 
evenement zou de Königstiger moeten zijn. Die 
bleef in 1944 achter in Noord-Frankrijk. De tank 
is de grootste die ooit door Hitler-Duitsland in de 
strijd geworpen is. 
Tegenwoordig is dit voertuig eigendom van het 
tankmuseum in het Franse Saumur. En dat wil de 
tank speciaal voor Militracks best uitlenen aan 
Overloon. Dat is volstrekt uniek, want deze tank is 
Frankrijk sinds de oorlog niet meer uit geweest. En 
Overloon zou dus de primeur krijgen. 
Maar het gevaarte weegt 70 ton en mag niet over 
de Franse snelweg, ook niet op een dieplader, 
omdat de Franse overheid schade aan de weg 
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wil voorkomen. En de vraag is nu of het lukt om 
de tank over achthonderd kilometer aan kleine 
weggetjes en rotondes naar Nederland te halen. 
Daarvoor moet in elke Franse provincie een 
vergunning worden gekregen en dat kost veel tijd. 
Inmiddels is de helft van die vergunningen binnen. 
Maar het blijf nog even spannend of het lukt om 
ook de overige vergunningen te krijgen. Want over 
drie weken zou de tank opgeladen moeten worden 
in Frankrijk om op tijd in Overloon in zijn. Het is 
nu dus voor de mensen van het Oorlogsmuseum 
vooral een kwestie van duimen - en heel veel 
schietgebedjes.

Leuk om te doen 
 
Wij hebben aantrekkelijke tijdsbesteding en 
waarbij het accent ligt op enthousiasmeren, het 
geven van aanwijzingen en ondersteunen waar 
nodig. 
Deze aantrekkelijke vrijwilligerstaken leveren 
gegarandeerd veel voldoening op, verleggen 
grenzen verrijken het leven. 
 
Een aantal mensen uit de regio, vinden wekelijks 
afl eiding in “De Inloop Boxmeer”. Dat ze daar 
reikhalzend naar uitzien is te danken aan de 
persoonlijke benadering en het aantrekkelijke 
programma. 
Al hebben deze bezoekers een psychiatrische 
beperking, met medicatie en therapie kunnen zij 
zich aardig redden. Aan activiteiten deelnemen, 
lukt echter alleen als ze op het juiste moment 
worden gestimuleerd en wat hulp krijgen. 
Beroepskrachten kunnen dat nauwelijks alleen 
aan. Daarom zoeken we begripvolle vrijwilligers 
voor het leveren van extra oren, ogen en soms 
handen. 
 
1) Dinsdags van 13.45-18.30 uur, gaat een 
groepje kookliefhebbers naar de woonkeuken. Ze 

willen daar zoveel mogelijk alles zelf doen: bood-
schappen, koken, opdienen en opruimen horen 
daar allemaal bij. Na het koken gaan ze gezamen-
lijk gezellig eten aan een sfeervol gedekte tafel. 
Voor de deelnemers is het extra feestelijk als de 
vrijwilliger de maaltijd met hen gebruikt.
 
2) Elke vrijdag is van 900-12.00 uur de wekelijkse 
“Inloop”. Elke keer is er wel wat anders te beleven 
zoals iets aardigs knutselen, een bordspelletje 
doen of kienen. De ochtend begint met een kopje 
koffi e of thee en wat bijkletsen, want gezelligheid 
en persoonlijke aandacht daarop ligt het accent. 
Samen zingen is ook geweldig. Daarom zoeken 
we een vrijwilliger die hen wil begeleiden met zijn 
gitaar.
 
3) Donderdags van 10.00 uur tot 12.00 uur kunnen 
bezoekers hun pc-kennis bijspijkeren. Vanwege 
noodzakelijke ondersteuning en individuele 
aandacht kan slechts een klein groepje hieraan 
deelnemen. Het programma ziet er als volgt uit: 
hard- en software problemen oplossen, les krijgen 
op tablets, laptops en pc’s. Ook wordt getraind 
met Windows 10.
 
Natuurlijk wordt er op de komst van vrijwil-
liger gerekend, hun vakanties en dergelijke 
hebben natuurlijk altijd voorrang. Het wordt leuk! 
Vrijwilligers met een tienjarig jubileum is heel 
gewoon bij ons. 
Maak een afspraak voor een vrijblijvend 
oriëntatiegesprek. 
Per e-mail: Vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl
 
p.s.
Wij zijn verplicht om van personeel en vrijwilli-
gers een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) 
te kunnen overleggen. Tijdens het oriënterend 
gesprek vertellen we je hier meer over. 
 
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.

7-jarige Lisa overhandigt kin-
derboeken en -tijdschriften aan 
Maasziekenhuis
 
De 7-jarige Lisa overhandigde op 23 april, 
Wereldboekendag, een hele stapel nieuwe kinder-
boeken aan het Maasziekenhuis. Het ziekenhuis is 
daar heel blij mee. 
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Lisa komt af en toe voor een afspraak naar 
het Maasziekenhuis. Het viel haar op dat er 
vrijwel geen boeken voor kinderen waren als je 
even moet wachten. Samen met haar moeder 
bedacht ze een plan. De Cliëntenraad van het 
Maasziekenhuis werd benaderd en die reageerde 
meteen enthousiast op het idee. De Vrienden 
van het Maasziekenhuis werden ook in het plan 
betrokken en stelden een geldbedrag beschik-
baar. Lisa mocht de boeken zelf uitzoeken in haar 
woonplaats Uden. ‘Ik ben met mijn moeder naar 
de boekhandel Bert van der Heijden in mijn woon-
plaats gegaan. Daar vonden ze het idee zo leuk 
dat ik ook nog wat extra boeken gratis meekreeg. 
Ik ben er blij mee dat het ziekenhuis zo enthou-
siast was over mijn idee. Als ik een keer moet 
wachten, dan kan ik een leuk boek pakken. En ook 
andere kinderen zijn er waarschijnlijk blij mee.’ Het 
ziekenhuis ontving een hele stapel kinderboeken 
en ook nog een aantal fraaie kindertijdschriften. 
We hebben een hele mooie serie nieuwe boeken 
waar we uitstekend mee vooruit kunnen. We zijn 
trots op Lisa die met dit leuke idee kwam!
Bij de overhandiging waren ook aanwezig 
zus Julia, Harrie van Boekel (penningmeester 
‘Vrienden van het Maasziekenhuis’), moeder Judith 
Hoogendijk-Knuist, Jacques Cuppes 
(voorzitter Cliëntenraad Maasziekenhuis).
 

Fotografie: Gijs Hoogland.
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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 

Vertaling Plat Praote 8

Hij is erg humeurig.

Een plat steentje over het water gooien.

Je moet moet flink schudden.

Dat helpt toch niet.

Geef mij maar een handvol zaadjes.

Er zitten drie naakte jonge vogels in het nest.

Het is ook àltijd hetzelfde.
 
Daar ligt er eentje op apegapen.
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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 18 mei > bieravond > DE 
PRUUVERIJ: TYPISCH BÈKS
Bieravond met vijf speciaalbieren op het menu en 
dit allemaal met als thema: Typisch Bèks. Want 
‘da ze hum ien Bèèk wel lusse’ weten we allemaal. 
Er wordt verteld over de herkomst, geschie-
denis en samenstelling van alle biertjes op het 

menu, vijf brouwsels die allen te maken hebben 
met ons juweeltje aan de Maaskant. Mensen van 
de Oude Schoenendoos komen vertellen over de 
historie van het dorpje op het kantje van Noord-
Brabant en Rein Verhoeven maakt en presenteert 
een mooie dialectquiz. En, niet te vergeten, er zijn 
lekkere hapjes tussendoor. Meld je snel aan voor 
een bierkaart van 15 euro, dan kan er worden 
ingekocht!
aanvang: 21.00 uur > entree: gratis > aanmel-
den: 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 
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 
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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                                                   

 
 

 

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.

 

 

                     
       
                     ontspanning 
                                                                   dansen 

                                                                      genieten 

                                                               vrij zijn 

  Joffershof Vierlingsbeek             iedere maandagavond 

       www.movewise.nl    06 10235305 

                                                              

                 

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

IK GA VOOR VERS

EEN NIEUWE NAAM
OP EEN VERTROUWD ADRES

Ruim aanbod voorjaars en zomer bloeiers uit ei-
gen kwekerij.

Dit jaar: NIEUW !!!
Verschillende soorten tomatenplanten slaplantjes 

en kruiden.

Extra service: Gratis beplanten  
  (Exclusief: Planten, potgrond en kunstmest)
van uw eigen meegebrachte bloembakken 

en potten.

Geopend van Maandag tot en met zaterdag 
Van 09.00 uur tot en met 18.00 uur

Zondags gesloten

Herman en Fien van Bree 
Tel:   0485-573478
Provincialeweg 4b
Mob:06-51617836

5827 AB Vortum Mullem

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

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

 adverteren
doet verkopen

grootbeeldscherm worden vertoond. Wij gaan er 
weer eens goed voor zitten en zetten ons geld op 
onze Max. En U?
➢	zondag 13 mei: GP SPANJE (start: 15.00 uur)
➢	zondag 27 mei: GP MONACO (start: 15.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

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

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Te koop verse aardbeien 

H. Linssen Op den Bosch 4

Openingstijden
Maandag, woensdag en donderdag: 

13.30-18.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur

Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
Zondag en Dinsdag gesloten

Spoorstraat 10 Vierlingsbeek
Tel 06 83 67 68 12












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

Warme Bakker Degen
Reclame: 14 t/m 19 mei
	 ●  Ananasvlaai  €  10,35
	 ●  Spelt donker meergranen €  1,90
	 ● Appelflap €  1,10

Reclame: 21 t/m 26 mei
	 ●  Appelvlaai €  7,35
	 ●  Oerbrood	 €  2,00
	 ●	 Waldkorn croissant €  0,80

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

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

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

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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
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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

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

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

Bandenhandel Groeningen 

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

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



23

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

* exclusief 
vullen/reinigen

Ga voorbereid 
de lente in!

Airco check*
in mei voor €9,95

www.muldersautos.nl

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

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

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368
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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


