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24 mei 2017

Op 4 mei heeft de jaarlijkse dodenherdenking
plaats gevonden bij het oorlogsmonument aan het
Vrijthof te Vierlingsbeek.
Ook dit jaar waren er vele familieleden en dorpsgenoten uit Vierlingsbeek en Groeningen aanwezig
om stil te staan bij de oorlogsslachtoffers. Door wethouder Stevens werd een toespraak gehouden en een
krans bij het oorlogsmonument gelegd.

Bij de dodenherdenking zijn op een respectvolle en
waardige manier de oorlogsslachtoffers herdacht.
Via deze weg willen wij de gemeente Boxmeer en
de vele vrijwilligers, Harmonie de Herleving,
Groenings koor, zangvereniging Vondel,
St. Anthonius en St. Nicolaas gilde,
Zalencentrum Concordia, Stichting ’t Koningskerkje
en Jos van Rooij, bedanken voor hun bijdrage
waardoor deze viering mogelijk was.

Na de dodenherdenking werd er stil gestaan bij
het onlangs gerenoveerde oorlogsmonument.
Door de werkgroep 4 mei werd in eerste instantie
de gemeente Boxmeer bedankt voor het beschikbaar stellen van de financiële middelen om deze
renovatie mogelijk te maken.
Daarnaast werden de twee beeldhouwers de
heer Marcel Van Zijp uit Wouwse Plantage en
Tycho Flore uit St. Geertruid bedankt voor hun
professionele werk. Letter voor letter werden de
namen van de twintig slachtoffers als het ware
weer teruggehaald uit het verleden.
Verder werd de heer Michel Creemers uit
Vierlingsbeek bedankt die de verduurzaming van
het monument ter hand heeft genomen.
Het resultaat mag er duidelijk zijn en vormt niet
alleen op deze centrale plek in onze gemeenschap
een permanente herdenking voor onze 20
oorlogsslachtoffers maar het is ook een permanent
teken dat velen de hoogste prijs betaald hebben
voor onze vrede en vrijheid.
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Van de redactie:
●

●

●

Onze 1e redactievergadering van 2017 in de
BUITENLUCHT!!
De 1e PLUS Wandel4daagse "nieuwe stijl"is
achter de rug, resumé..... Er was in ieder
geval veel aan promotie gedaan.
Na de net-niet-wedstrijd van Volharding,
onlangs gespeeld met als tegenstander,
directe concurrent Someren, verlieten onze
spelers ongetwijfeld zwaar teleurgesteld het
veld. Degradatie, samen met SSS'18: terug
naar de 2e Klasse. Kei, kei, kei jammer...

10 juni
10 juni
10 en
11 juni
11 juni
11 juni
12 juni

AGENDA
2017

14 juni
18 juni

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.
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
7 juni
KBO: Bijeenkomst Wandelvoetbal,
09.30 uur in het gemeenschapshuis de
Joffershof
8 juni
KBO: Fietsdag
8 juni
VOVG: Bezoek aan Fruitpark Groenz
9 juni
Outlands Open Air: Qmusic
van 19.00 tot 01.30 uur
10 juni
Kasteel De Voirt Groeningen: Concert met
chromatische mondharmonicaspeelster
Hermine Deurloo en gitarist Maarten van
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1 juli
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26 aug
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der Grinten. Vanaf 19.30 uur Informatie
bij Han Morsink 06-53319279 of
han.morsink55@gmail.com
Gryphus: Metal BBQ
Outlands Open Air: Bass, Beats &
Melody van 13:00 tot 23:30 uur
Groenings koor:
deelname aan Vocaal Festival Annen
Harmonie de Herleving en slagwerk-		
groep: Limonadeconcert om 10.00 uur
in Concordia
Outlands Open Air: 90’s, 00’s & F*ck
the Genres van 13.00 tot 23.00 uur
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
KBO: Busdagtocht
Stichting Op De Tôffel:
Op De Tôffel 2017
VOVG: Fietstocht
Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51823265
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Zanggroep Evergreen: Muziek
op de Maas
KBO: Lezing Notaris in ’t Joffershof
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
Beek an Tôffel: Bij de kok thuis
aanvang 19.00 uur
Zonnebloem: Picknick
Harmonie de Herleving en slagwerk-		
groep: Zomerconcert om 11.00 uur
in het park
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
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
Kermis
Vierlingsbeek
KBO: Kermismatinee in ‘t Joffershof
Kindervakantiewerk
Vierlingsbeek en Groeningen
KBO: Fietsen naar Kevelaer
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
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
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25 nov
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17 dec
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Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
KBO:
Meerdaagse reis
Van Heure Zinge: Smartlappen &
Kapellenfestival in Vierlingsbeek
Smartlappenfestival i.s.m. jubileumeditie
Bèkse Bruggenloop
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
VOVG: Najaarsontmoeting
VOVG: Jeu de Boules
KBO: Fietsmiddag
Kasteel De Voirt Groeningen: Streekmarkt
Informatie bij Han Morsink 06-53319279
of han.morsink55@gmail.com
Zangvereniging Vondel: Jubileumconcert
70 jaar Vondel
Groenings koor: bloemenactie
KBO: Dag van de Ouderen in
‘t Joffershof
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
VOVG: Museum voor nostalgie en
techniek Langenboom
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
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
KBO: Spellenmiddag met kinderen
VOVG: Workshop pompoenen bewerken
KBO:
Excursie PSV Stadion
Bèkse Biercantus 2017
Beek an Tôffel: Bij de kok thuis
aanvang 19.00 uur
VOVG: Fitness en Fysiotherapie
van Dongen
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
KBO: Herfstwandeling
KBO: Sinterklaasviering in ’t Joffershof
VOVG: Sinterklaas
Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
VOVG: Kerstmarkt
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
VOVG: Kerstviering
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het Koningskerkje
KBO: Kerstviering in Concordia

19 dec
30 dec

2018

29 en
30 juni
1 juli

Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus weer
bellen.
Gilde van Groeningen:
Gildenfestijn in Groeningen op het
Gildeterrein aan de Maasstraat
Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in
Groeningen op het Gildeterrein aan de
Maasstraat

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

In dankbaarheid gedenken wij:

Frans Teunissen

Hij werd in Oploo geboren op 5 december 1939;
Priester gewijd op 23 mei 1964 en sindsdien
priester en pastor van het bisdom 's-Hertogenbosch.
Pastor van de parochies Vierlingsbeek en Maashees
van 1 november 1980 tot 31 december 2005.
Hij stierf in Boxmeer op 30 april en van hem werd
met een dankdienst in de kerk van Holthees / Smakt afscheid gevierd
en daarna bijgezet bij zijn ouders in Oploo.
Ut kumt goëd...
Mar maej was mien geluuëf te kliën
mag da van ôllie grôt genoeg worre,
waant ut verhaal van God mit de minsen
blieft vertelle: aengsele kumt ut goëd!
Bedankt veur alles wa ik mit zörrig veur ôllie heb meuge doën,
mar miër nog wa ik van ôllie heb gekrege.
Hoi-je-wa, en wies latter !
Frans.
Voor de zorg en belangstelling de afgelopen tijd
en de tijd die daaraan vooraf ging, voor hem en voor ons,
onze dank en erkentelijkheid.
Familie Teunissen en de zijnen
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Uitstekende prestaties Judoka’s
Vierlingsbeek
Zaterdag 6 mei heeft de wedstrijdgroep van Judoclub Randori Vierlingsbeek deelgenomen aan het
“Internationale Lentetoernooi” in Wehl, een zwaar
toernooi waar zelfs de Nederlandse top, in een
aantal klasse, uitkomt.
De onderstaand judoka’s hebben hier vanuit
Randori aan deelgenomen:
● Gio Simons
● Lieke van Oeffelt
● Ceriel Janssen
● Max Kollenburg
● Zoë van Wijk
Vanaf 1 januari heeft de Internationale Judo Federatie (IJF) een aantal regelwijzigingen voorgesteld.
In aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio
(2020) is het doel om de sport begrijpelijker en
spectaculairder te maken.
De wedstrijden worden korter, minder straffen en
meer nadruk op de ultieme score: ippon.
Zo verdwijnt de yuko en worden scores die vroeger
een yuko opleverden, nu gewaardeerd met een
waza-ari. Verder worden partijen bij de mannen een
minuut korter (was vijf minuten) en kan een judoka
de partij verliezen wanneer hij of zij drie straffen
krijgt. Voorheen waren dat er vier.
De gewijzigde regels lijken voor de judoka’s van
Randori goed uit te pakken. Het resultaat is dat er
meer scores worden behaald en dat is aantrekkelijk voor het spel.
Alle judoka’s hebben weer een zeer leerzame
sportdag gehad. De meeste vooraf besproken
doelstellingen zijn behaald en er zijn weer uren gemaakt op de wedstrijdmat. Zowel fysiek en mentaal hebben de meeste judoka’s weer een stapje
kunnen maken. Top !!
Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. traint elke
dinsdagavond vanaf 18.00 uur in de gymzaal van
Basisschool Laurentiushof te Vierlingsbeek. In alle
groepen hebben wij nog plaats voor nieuwe leden.

De prestatie van Max Kollenborg verdient extra
aandacht. In een poule van 20 inschrijvingen wist
hij via het afvalsysteem na 4 overwinningen op te
klimmen tot de 3de plek. Een meer dan uitmuntende prestatie!!!!

Voor meer informatie kijk op onze website: http://
www.judo-vierlingsbeek.nl

Is je interesse gewekt, kom dan gerust een keer
kijken hoe wij jonge kinderen spelenderwijs het
judo en vallen aanleren.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.
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Vormselviering
Zaterdag 17 juni om 19.00 uur worden in de kerk
in St. Anthonis 10 kinderen gevormd, waarvan
6 kinderen uit Groeningen en Vierlingsbeek.
U bent daarvoor allen van harte uitgenodigd.
De vormheer is Bisschop de Korte.
De kinderen hebben zich middels enkele
bijeenkomsten voorbereid op dit sacrament.
In het voorbereidingstraject zat ook een onderdeel
'iets doen voor een ander'. De vormelingen zijn
een middag bij 'Alles bijeen' in het Joffershof
geweest. Ze hebben daar voor de ouderen koffie
ingeschonken, spelletjes gedaan en verteld over
het vormsel.

Bloemenactie Vondel
donderdag 1 juni

Zowel voor de kinderen als voor de ouderen was
dit een zeer geslaagde middag. We willen de
begeleiding en vrijwilligers van 'Alles bijeen'
hartelijk danken voor de fijne samenwerking.

maak eens iemand blij ☺
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Vierlingsbeek/Groeningen

Verslag bezoek Provinciehuis
Vrijdag 12 mei maakten we een trip naar Den Bosch. We waren tijdig in de stad zodat iedereen de kans
kreeg om te genieten van een Bossche bol bij de koffie of thee en een bezoek kon brengen aan de St. Jan.
Tegen 12 uur kwamen we aan bij het provinciehuis waar we welkom werden geheten door de heer Ernst
van Welij, communicatiemedewerker van het CDA. Na het welkomstwoord was er tijd voor de lunch.
De heer van Welij was deze middag onze gastheer. Om een beetje in het politieke circus van Noord Brabant
te komen, begon hij met een quiz van 15 vragen. Wij deden allemaal goed ons best en als “prijs” werden wij
uitgenodigd om naar Den Haag te komen. Daarna stelde hij de heer Ton Braspenning, Statenlid aan ons
voor. Hij legde ons uit hoe de Provinciale Staten in elkaar zit en hoe er gewerkt wordt in Den Bosch.
Een fijne spreker met zeer brede interesses in het wel en wee van de provincie en van de inwoners in het
bijzonder. Onder leiding van de heer van Welij begon de rondleiding door het gebouw. Een mooi en ruim
opgezet gebouw waar het deze middag heel erg rustig was. In de Statenzaal mochten wij plaats nemen op
de zetels van de Statenleden. Een prachtige zaal waar onze Koning en diverse voorgangers van hem op ons
neer keken. We bezochten de werkplekken van de politieke partijen. Onder het gebouw is een hele
grote atoombunker gerealiseerd waar we ook een kijkje mochten nemen. De middag werd afgesloten met
een kopje koffie of thee waarna we vol mooie indrukken afscheid namen.

Fietsen op maandagmiddag

Kiendata

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

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 26 mei 9 en 23 juni 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

Alleengaanden

De volgende bijeenkomst is verschoven naar
zondag 11 juni om 14.00 uur in Joffershof.

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.
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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

alleen bedoeld voor leden van KBO Vierlingsbeek/
Groeningen, ook niet leden zijn van harte welkom
evenals geïnteresseerden uit andere dorpen. Met
Voetbalvereniging Volharding wordt overlegd over
een kleedlokaal en een speelveldje op het Sportpark. Vanuit omliggende dorpen is al positief gereageerd en zijn er contacten gelegd om een
wedstrijd Wandelvoetbal te spelen. Ook onze buren uit Overloon hebben zich gemeld en hebben
Vierlingsbeek/Groeningen uitgedaagd voor een
onderlinge wedstrijd. De uitdaging wordt gewijzigd
in een uitnodiging. Dit past meer bij de sportieve
intenties van Wandelvoetbal. “Winnen is niet het
belangrijkste, samen bewegen en gezelligheid is
bij Wandelvoetbal de grootste verdienste!!”
Belangstellenden, die mee willen gaan doen aan
wandelvoetbal, worden gevraagd zich vóór maandag 5 juni op te geven bij Jos van Boekel, telefoonnummer 0478-631839.
Ook voor informatie kan men daar terecht.

Seniorenbios

Herberg Thijssen start B&B

De volgende voorstelling is op dinsdag 13 juni met
de film: “LOVE AND FRIENDSHIP”.
Verfilming van Jane Austens komische novelle
Lady Susan met Kate Beckinsale als de sluwe
Lady Susan.
Slinkse weduwe Lady Susan zwiert al flirtend en
manipulerend door het leven terwijl ze geschikte
echtgenoten probeert te veroveren voor zichzelf
en haar dochter. Ze gaat daarbij nietsontziend te
werk, al zegt ze zich natuurlijk van geen kwaad
bewust te zijn. Er is één persoon in het leven van
Lady Susan die weet van alle complotten en sluwe
plannen: haar beste vriendin Alicia Johnson.

Per 1 juni begint Herberg Thijssen aan de
Spoorstraat 5 in Vierlingsbeek op de bovenverdieping met de exploitatie van een bed &
breakfast (B&B), in eerste instantie bestaande
uit twee tweepersoonskamers.
Later in het jaar zullen er nog twee bij komen.
“Hiervoor hebben we al drie jaar de toestemming
van het college van B&W van Boxmeer in huis en
komt een langgekoesterde droom uit”, zegt eigenaar Maarten Hermans. “Met onze B&B zullen we
ons in eerste instantie richten op de Pieterpadwandelaars. Hiervoor zullen we diverse arrangementen opzetten om zo veel mogelijk in hun behoeftes te voorzien. We richten ons niet alleen op
de Pieterpad-wandelaar, want toeristen, werklui
en toevallige voorbijgangers zijn natuurlijk ook van
harte welkom. Ook zij worden door ons zo veel
mogelijk in de watten gelegd.”

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 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.

Vierlingsbeek is gelegen op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg, met de Maas
en het Maasheggengebied op loopafstand en
plaatsen als Boxmeer, Overloon, Venray, natuurgebied De Maasduinen en het Duitse grensgebied om
de hoek. Vanuit Vierlingsbeek, dat vanwege het eigen station en de ligging aan de A73 uitstekend
bereikbaar is, zijn ook eenvoudig dagtrips naar bijvoorbeeld het ZooParc en het Oorlogsmuseum
in Overloon, Toverland in Sevenum en steden als
Venlo, Nijmegen en Eindhoven te maken.

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

Bijeenkomst Wandelvoetbal
Na de enthousiaste en positieve reacties na afloop
van de demonstratie van Wandelvoetbal op 24 april
op Sportpark Soetendaal kon het niet uitblijven:
KBO Vierlingsbeek/Groeningen gaat starten met
Wandelvoetbal. Door deze stap te zetten wordt het
sportaanbod voor senioren van 50 jaar en ouder in
Vierlingsbeek wederom uitgebreid. Op woensdag
7 juni a.s. wordt een bijeenkomst georganiseerd in
Gemeenschapshuis Joffershof. Hier zal onder andere het aantal belangstellenden worden geïnventariseerd en de dag en tijd van de wekelijkse training worden vastgesteld. De bijeenkomst is niet

B&B Herberg Thijssen in het hart van het dorp is
een ideale plek om na een lange dag wandelen of
fietsen tot rust te komen. In de ‘huiskamer van
Vierlingsbeek en omstreken’ kunnen de gasten niet
alleen overnachten, maar tevens genieten van een
diversiteit aan eten en drinken. Herberg Thijssen
biedt tevens een uitgebreid assortiment aan spe-
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ciaalbieren. Er zijn speciale biercombi’s, een combinatie van diverse speciaal bieren met eten erbij.
Arrangementen met overnachting, inclusief ontbijt
en diner zijn natuurlijk ook mogelijk. De multifunctionaliteit en de gemoedelijke Brabantse gastvrijheid kenmerken B&B Herberg Thijssen. Herberg
Thijssen beschikt tevens over een café, een zaal,
een terras met uitzicht op het dorpsplein Vrijthof
en een cafetaria. “Herberg Thijssen is inderdaad
meer dan een café alleen”, grijnst Maarten
Hermans. Voor de allerlaatste informatie kijk op de
Facebookpagina van Herberg Thijssen.

brengen deze middag? Breng dan uw accordeon
mee en laat het aanwezig publiek verrassen.
Dus liefhebbers van Zuiderzee-muziek,
Amsterdamse meezingers enz. u bent zondag
28 mei vanaf 12.00 uur van harte welkom bij
Herberg Thijssen, aan de Spoorstraat 5 te
Vierlingsbeek. Entree is gratis en deze middag zal
tot 18.00 uur duren.

Hermine Deurloo en
Maarten v.d. Grinten
theater # thuis nodigt u uit voor een interactief huiskamer concert dat wordt verzorgd door Hermine
Deurloo, vermaard speelster op de chromatische
mondharmonica en Maarten van der Grinten, befaamd jazz gitarist.

Harmonie
de
Herleving

Limonadeconcert zondag 11 juni

Zij spelen een keur van (eigen) composities die
speciaal voor deze bijzondere combinatie van
instrumenten zijn gemaakt.
Van Samba tot Thielemans.

Kinderliedjes uit grootmoeders tijd, bekende
Disneymelodieën, heuse circusmuziek: het komt
allemaal voorbij tijdens het ‘limonadeconcert’ dat
harmonie en slagwerkgroep De Herleving binnenkort organiseren voor de (aller)kleinsten. Dat alles
wordt in een mooi verhaal gegoten door een verteller. Daarbij is er ruimte om te dansen en zelf
muziek te maken.
Kom allemaal, want je kunt niet vroeg genoeg
beginnen met het luisteren naar én het maken van
muziek! Muziek maakt slim, is wetenschappelijk
bewezen; het heeft een zeer positieve invloed op
de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen.
Je bent van harte welkom met je mama, papa,
oma en opa!

Zaterdag 10 juni, vanaf 19.30 uur

Kasteel de Voirt, Voortweg 8, Groeningen.
Kosten: €25 pp. incl. koffie/thee en 1e drankje.
Er is ruimte voor 50 bezoekers.
Mail: han.morsink55@gmail.com of
bel naar 06-53319279

Wie:

Harmonie en slagwerkgroep
De Herleving
Waar:
Zalencentrum Concordia
Wanneer: Zondag 11 juni 2017
Hoe laat: 10.00 uur
Leeftijd: Van 0 tot 100
Entree:
Gratis
Website: www.herleving.nl

Hermine Deurloo specialiseerde zich na haar conservatoriumopleiding saxofoon op de chromatische
mondharmonica. Ze trad onder meer op met het
Metropole Orkest en het Schönberg Ensemble en
maakte deel uit van het Willem Breuker Kollektief.
Ze tourde met jazzmuzikanten als Han Bennink,
Jesse van Ruller, Candy Dulfer en Denise Jannah,
en leverde bijdragen aan soundtracks van films
(Pluk Van De Petteflet, Erik Of Het Klein Insectenboek, Johan) en voor televisieprogramma's
(Vreemde Kostgangers, leaders voor RTL4 en Talpa) en haar harmonicaspel was te horen in reclamespotjes (o.a. Unox).
In 2005 trad ze op tijdens het World Harmonica
Festival in het Duitse TrossinNorah Jones) in New
York City. Op Soundbite (2007) werd ze begeleid
door een big band met topmuzikanten uit de

Accordeonfestival.
Op zondagmiddag 28 mei vindt er bij ons in de
Herberg weer het jaarlijkse accordeonfestival plaats.
’s Middags vanaf 12.00 uur klinken de eerste noten
door de zaal en het café.
Het accordeonfestival is een middag genieten van
deze sfeervolle muziek, daar waar mogelijk kan er
ook gedanst en/of worden meegezongen op de
mooiste meezingballades die zullen worden gespeeld deze middag. Heeft u zelf een accordeon en wilt u een of meerdere nummers ten gehore
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Nederlandse jazzscene, zoals Ferdinand Povel,
Martijn Vink en Michiel Borstlap. Op de plaat werden jazz standards afgewisseld met funkklassiekers
en speelde ze het thema van Toots Thielemans uit
de film Turks Fruit. In 2011 gaf Hermine Deurloo in
Trossingen een workshop jazz chromatic harmonica tijdens de Harmonica Masters Workshops.
Haar soloalbum Glass Fish (2012) bevat bijdragen
van percussionist Joshua Samson, bassist Tony
Overwater en gitarist Jesse van Ruller.

Loop gerust eens binnen in onze showroom annex
winkel en laat u inspireren over de
mogelijkheden op het gebied van Afbouw.
Graag tot Ziens!!
Team ABC Afbouwcentre
Grotestraat 28
5821 AG VIERLINGSBEEK

Smartlappenfestival en Bèkse
Bruggenloop op 10 september

Maarten van de Grinten studeerde als gitarist in
1987 cum laude af aan hett Hilversumse conservatorium. In 1988 verwierf hij een beurs voor een
vervolgstudie aan d Mahattan School of Music in
New York. Daar bekwaamde hij zich meer in compositie. Hij is werkzaam aan het Conservatorium van
Amsterdam. Van der Grinten is tevens directeur van
de gitaar-jazzsectie aan dit conservatorium. Verder
is hij bekend van onder andere de bands DIG d'Diz
en Dirindi, als duo met Jesse van Ruler en in het
Van de Grinten-Herman Quartet.

Muziek en sport hand in hand in
Vierlingsbeek
Muziek en sport gaan hand in hand op zondagmiddag 10 september in Vierlingsbeek.
Het smartlappenkoor Van Heure Zinge houdt
die middag zijn smartlappen- en kapellenfestival op verschillende locaties in Vierlingsbeek en
Groeningen, terwijl Beek Beweegt de jubileumeditie van de Bèkse Bruggenloop viert met een
aantal extra sport- en beweegactiviteiten.

Beste mensen uit Vierlingsbeek,
Vanaf september 2011 is bij ABC Afbouwcentre
het postagentschap van POST NL intern.
Wij hebben u in deze jaren op een zo goed
mogelijke wijze proberen te voorzien van al uw
postzaken.
Helaas hebben wij moeten besluiten om per 1 juni
2017 te gaan stoppen met deze postactiviteiten.
Door de groei van ons bedrijf en de veranderingen
in de markt hebben wij deze beslissing helaas
moeten nemen.
POST NL is hard op zoek naar een nieuwe locatie
in Vierlingsbeek waar het postagentschap voortgezet kan worden.
Op dit moment kunnen wij u hier helaas geen duidelijkheid over geven.
Wij hopen natuurlijk dat het postagentschap in
Vierlingsbeek kan blijven.

De start van het muziek- en sportfestijn vindt om
12.00 uur plaats bij het grote podium op het Vrijthofplein in Vierlingsbeek, waar een dag eerder tijdens Vierlingsbeek Open Air Golden Earring op de
planken stond. Het plein wordt zondagmorgen netjes opgeruimd en klaargemaakt voor de gezamenlijke start van het smartlappen- en kapellenfestival
en de Bèkse Bruggenloop. Maar liefst veertien koren en zeven joekskapellen nemen aan het smartlappen- en kapellenfestival van Van Heure Zinge
deel. De koren en kapellen gaan het publiek die
middag op vijf verschillende locaties verrassen met
een optreden. De deelnemende koren zijn Leedvermaak uit Oeffelt, Fruitig Geflipt uit Tiel, De Sjannellekes uit Venray, De Gezellige Noten uit Herpen,
3 Veur Aff uit Afferden, Huûr Ôs uit Grubbenvorst,
Die Schlagerfreunde uit Groesbeek, Amor uit
Den Bosch, Now Weej uit Venray, De Waalzangers
uit Nijmegen, De Straetlappen uit Mill, De Noorderdiva’s uit Den Bosch, de Tissues uit Utrecht en ‘t
Koor uit Beuningen.

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de samenwerking van de afgelopen jaren.
Wij hebben met heel veel plezier voor jullie klaar
gestaan!
Wij hopen u nog vaak te ontmoeten bij ABC, maar
dan op het gebied van Afbouw.
Wij geven graag advies over al uw (af)bouwzaken.
Ook op locatie!
Verven, Muurverven, schildersbenodigdheden,
stucadoorsmaterialen, lijsten en ornamenten.
Kortom: alles voor de Afbouw!!
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De aanwezige joekskapellen zijn Vur de Joeks/
Hoe Zit Dè Naw uit Overloon-Bakel, Zuutjes An uit
Venray, Falso Però Forte uit Malden, Femmes
Kabaal uit Boxmeer, De Fluttetutters uit Haarlem,
De Stûtter Nie uit Vierlingsbeek en Naovenant uit
Leunen. De toegang is gratis.

streekmarkt.
Kramen van 4x1,2 m met overkapping kosten
€25,- excl. BTW per dag. Voor een klein aantal
kramen is er elektriciteit beschikbaar.
Sanitaire voorzieningen zijn aanwezig.
Wij zullen die dag een kraam met terras verzorgen
waar koffie/thee, lekkere soep en hapjes van de
plank verkrijgbaar zijn.

Tegelijkertijd wordt speciaal voor de vijfde editie
van de Bèkse Bruggenloop het Vrijthofplein omgedoopt in een Beweegplein. In samenwerking met
Stg. Doejemee (met Sjors) en Beek Beweegt gaan
kinderen uit Vierlingsbeek en Groeningen in het
kader van het Jeelo-thema ‘Inrichting van je schoolplein/ wijk/ buurt/gemeente’ allerlei beweegactiviteiten bedenken voor in het hartje van Vierlingbeek.
De kinderen maken niet alleen ontwerpen van het
Vrijthof-Beweegplein en beweeg toestellen, maar
bedenken ook zelf een aantal beweegactiviteiten
voor de happening op 10 september. De origineelste ontwerpen worden ook werkelijk gemaakt en
kunnen ook later nog gebruikt worden.
Dit jaar kunnen de kinderen ook weer deelnemen
aan de kidsloop of de Bambinoloop van de Bèkse
Bruggenloop. De Bambinoloop (500 m) is t/m 6
jaar en de Kidsloop (1 km) is vanaf 6 jaar tot en
met 12 jaar en papa’s en/of mama’s mogen natuurlijk mee rennen.

Meer informatie en aanmelding bij Han Morsink,
han.morsink55@gmail.com of 06-53319279

40 jaar Fysiotherapie van Dongen
in Vierlingsbeek

De toegang is gratis.

1 Juni 1977 ben ik gestart met de praktijk Fysiotherapie van Dongen in het voormalige Wit Gele
Kruisgebouw aan de Grotestraat te Vierlingsbeek.
Ik nam de dependance in Vierlingsbeek van
Fysiotherapie van der Vliet te St. Anthonis over.
Naast mijn werk als fysiotherapeut in Ede begon ik
drie halve dagen in Vierlingsbeek en mede dankzij
een prettige samenwerking met huisarts Peter
Lichter en de positieve resultaten van de behandelingen, kende de praktijk een ongekende groei.
Na een aantal maanden heb ik mijn werkzaamheden
in Ede beëindigd en ben ik me volledig gaan richten op mijn werk in Vierlingsbeek. Omdat de ruimte in het Wit Gele Kruisgebouw al spoedig te klein
werd om iedereen optimaal te kunnen behandelen,
ging ik in Vierlingsbeek op zoek naar een geschikte
bouwlocatie voor een praktijkruimte met woonhuis.
Ik vond een mooie plek in het uitbreidingsgebied
“Molenbeek” en medio 1978 werd gestart met de
bouw aan de Beekstraat 22. Eind 1979 verhuisde
ik met mijn vrouw Marian naar het nieuwe woonhuis en 1 april 1980 werd in de kelderruimte de
nieuwe praktijkruimte betrokken. Het was een
openbaring in een ruime, goed geoutilleerde praktijkruimte te kunnen gaan werken.

Wonen Vierlingsbeek gaat verhuizen.
Vanaf dinsdag 6 juni vindt u hen aan:
Spoorstraat 27
5821 BB Vierlingsbeek
telefoon (0478) 632 296
Kijk voor meer informatie op
www.wonenvierlingsbeek.nl

Uitnodiging kraamhouders voor
Streekmarkt Groeningen
Beste mensen,
Op zondag 24 september gaat de eerste streekmarkt Groeningen van start. Deze zal gehouden
worden van 10.00-17.00 uur op het terrein rond
kasteel de Voirt aan de Voortweg 8 in Groeningen.
Aan het succes van het Womans Event, dit voorjaar in Concordia, en aan het enthousiaste publiek,
was al te zien dat er veel belangstelling voor markten en soortgelijke evenementen bestaat. Een ieder
die een (oud) ambacht, iets origineels, lekkers of
interessants heeft te laten zien, proeven, horen,
ruiken of wil verkopen, kan dit doen op deze

Omdat ook steeds meer patiënten het positieve
effect van fysiotherapie op klachten verband houdend met het houdings- en bewegingsapparaat
ervaarden, namen de werkzaamheden zodanig toe
dat ik er voor koos 1 augustus 1980 collega Toine
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Voncken in dienst te nemen.
1 September 1980 vestigde tandartspraktijk Tan
zich in de praktijkruimte aan de Beekstraat. In de
gezamenlijke wachtkamer en de behandelruimtes
heerste een gemoedelijke, ontspannen sfeer.
Het vak fysiotherapie ontwikkelde zich enorm.
Naast onze steeds drukker wordende werkzaamheden in de praktijk volgden Toine en ik diverse
cursussen en scholingen om op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen om zo de
kwaliteit van de fysiotherapie in Vierlingsbeek te
waarborgen.

een aantal dagdelen in Vierlingsbeek ging werken:
Zijn eerste werkdag was 15 juni 2009. Wouter en
ikzelf wilden Fysiotherapie van Dongen verder gaan
uitbouwen en “veilig” stellen voor de toekomst:
1 Juli 2009 werd Fysiotherapie van Dongen een
VOF en kregen Wouter en ik evenveel zeggenschap omtrent het reilen en zeilen in de praktijk.
Weldra ging Wouter fulltime in Vierlingsbeek aan
de slag.
Het was ook in die tijd dat de woningcorporatie
Wonen Vierlingsbeek met het idee kwam een gezondheidscentrum te realiseren aan de Merletgaarde waarin naast de praktijk fysiotherapie ook
huisartsenpraktijk Mosch-v.d. Born met apotheek
en tandartspraktijk Tan een onderkomen zouden
vinden. Omdat de praktijk fysiotherapie aan de
Beekstraat bijna uit zijn voegen barstte, werd dit
plan door ons omarmd en na veel besprekingen
werd met de bouw gestart en werd 1 september
2012 het gezondheidscentrum “De Maasdorpen”
betrokken.

Na een aantal jaren in de praktijk aan de Beekstraat
gewerkt te hebben opperde burgemeester van
Heusden het plan om naast een nieuwe bibliotheek
samen met de huisarts en tandarts een gezondheidscentrum te bouwen aan Het Vrijthof te
Vierlingsbeek. Er werden diverse plannen ontwikkeld maar uiteindelijk bleek een en ander niet haalbaar; De praktijk bleef gevestigd aan de Beekstraat
en de bedrijvigheid nam alsmaar toe. Naast de fysiotherapie ging Toine zich steeds meer richten op
de Medische Trainings Therapie: Een effectieve
trainingsmethode voor mensen met klachten aan
het houdings- en bewegingsapparaat maar ook
voor mensen die preventief willen werken aan het
verbeteren van conditie, uithoudingsvermogen,
spierkracht, e.d.

Omdat Wouter inzag dat naast het behandelen van
mensen met klachten er ook preventief veel gedaan kon worden om klachten aan het houdingsen bewegingsapparaat te voorkomen openden
Wouter en Susan 9 april 2011 een fitnesscentrum
aan de Grotestraat. Het aanbieden van de combinatie fysiotherapie en fitness is een groot succes;
we zijn in staat om beweegzorg aan te bieden in
de breedste zin van het woord.

Door wetenschappelijk onderzoek veranderde de
visie omtrent behandelingen en kreeg de fysiotherapeut ook steeds meer een coachende rol waarbij de patiënt zelf meer verantwoordelijk werd voor
zijn eigen herstel. Een grote verandering was ook
dat de patiënt geen verwijzing meer nodig had van
een arts maar zonder verwijzing naar de fysiotherapeut kon gaan. Het vak fysiotherapie werd meer
en meer gewaardeerd en erkend. De fysiotherapeut kreeg steeds meer verantwoordelijkheid.
In 1999 werd de huisartsenpraktijk door Peter
Lichter overgedragen aan Cees en Esmé Mosch.
De bestaande prettige samenwerking met Peter
Lichter werd met de nieuwe huisartsen op dezelfde
wijze voortgezet.

Onder meer ten gevolge van de nieuwe, modern
ingerichte praktijkruimte in het gezondheidscentrum wisten steeds meer patiënten de praktijk te
vinden. Snel kwamen Ellen Branje en Menta de
Vos (kinderfysiotherapeut) het team versterken en
ging Susan steeds meer administratieve- en beheerstaken van mij overnemen. Sinds een jaar
werkt ook Joey Weerts in onze praktijk en samen
met de diëtiste bestaat het team momenteel uit 8
enthousiaste collega’s. Om te kunnen voldoen aan
de vraag is onze praktijk nu dagelijks geopend van
8.00 tot 20.00 uur en zijn we tevens op zaterdag
geopend.

In de loop der jaren kreeg mijn jongste zoon
Wouter tijdens de middelbare schooltijd steeds
meer interesse in het vak fysiotherapie en na een
open dag bij de HAN te Nijmegen wist hij het zeker: “Hij wilde in de voetsporen treden van zijn vader”. Na zijn afstuderen in 2003 ging Wouter aan
de slag in een praktijk in Duitsland om vervolgens
als sportfysiotherapeut bij de voetbalclub TOP Oss
aan het werk te gaan. Na een aantal jaren vond
Wouter in een functie bij ViaSana te Mill een uitgelezen kans zich verder te ontwikkelen als algmeen
fysiotherapeut.

1 Juni aanstaande ben ik, na veertig jaar als fysiotherapeut in Vierlingsbeek gewerkt te hebben, op
het punt aangekomen te stoppen als fysiotherapeut. Wel zal ik de rest van dit jaar nog beschikbaar zijn voor de praktijk als mij gevraagd wordt
om adviezen, e.d. In het volste vertrouwen dat het
team en met name ook Wouter en Susan Fysiotherapie van Dongen tot een succes zal blijven maken,
neem ik vrijdag 2 juni tijdens een informeel samenzijn van 17.00 tot 19.00 uur afscheid in het
gezondheidscentrum aan de Merletgaarde te
Vierlingsbeek waarbij u van harte bent uitgenodigd. Om 19.00 uur lopen we gezamenlijk naar
sportpark Soetendaal alwaar het officiële uitzwaaimoment zal plaatsvinden.

Omdat de praktijk in Vierlingsbeek steeds drukker
werd bezocht, was gauw de beslissing genomen
dat Wouter naast zijn werkzaamheden in Mill ook
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Tot slot wil ik iedereen bedanken voor uw komst
door de jaren heen naar Fysiotherapie van Dongen.
Vanwege het door uw gestelde vertrouwen in ons
team heeft Fysiotherapie van Dongen een belangrijke rol bij het verlenen van optimale zorg in
Vierlingsbeek en omgeving.
Fysiotherapie en fitnesscentrum van Dongen helpen
mensen fit te worden, fit te zijn en fit te blijven.
Met vriendelijke groet,
Jan van Dongen.
IN TEGENSTELLING TOT EERDERE BERICHTEN WORDT HET UITZWAAIFEESTJE NIET
GEHOUDEN OP SPORTPARK SOETENDAAL
MAAR IN HET GEZONDHEIDSCENTRUM
AAN DE MERLETGAARDE TE
VIERLINGSBEEK!!!

KUNSTROUTE op de grens
van…. Holthees-Smakt
Kunst op de grens van Brabant en Limburg!
In de dorpen Holthees en Smakt vindt dit jaar voor
de 8e keer weer de tweejaarlijkse "Kunstroute op
de grens van….” plaats. Ruim 40 kunstenaars
exposeren van 25 t/m 28 mei (Hemelvaartweekend)
hun werk op 30 locaties in de twee dorpen. Mooie
tuinen en diverse ruimte worden daarvoor ingericht
en opengesteld.
De voorgaande edities waren een groot succes.

Meer informatie over de kunstroute is te vinden
op de website van de Mariakapel Holthees en/of
de Facebook pagina Kunstroute Holthees-Smakt.
We nodigen u uit deze dagen een bezoek te brengen aan Holthees en Smakt om kunst, landschappen
en tuinen te komen zien en beleven, met “Iemansland" als thema. Het belooft weer een verrassende
en inspirerende route te worden.

Vanuit de Mariakapel in Holthees, waar een overzichtstentoonstelling van iedere deelnemende
kunstenaar te zien is, en vanuit het Pelgrimshuis in
Smakt kunt u een wandel- of fietstocht door
Holthees en Smakt maken met op meer dan
30 plekken verrassende mini-exposities van een of
meer kunstenaars. Met de route-omschrijving zijn
de diverse locaties gemakkelijk te vinden.
Deze zijn verkrijgbaar bij de startpunten.

Werkgroep vliegtuigcrashes en
Noodlandingen in de gemeente
Boxmeer in WO2.

Aansluitend op onze boekpresentatie en lezing
van 22 mei 2017, is er een tentoonstelling van vele
foto’s, documenten en gevonden delen van de gecrashte vliegtuigen.
Plaats: Vrijthof 16, 5821BG Vierlingsbeek,
Ook hier is ook ons onlangs verschenen boek te
koop. Info: http://luchtoorlog.boxmeer4045.nl /
06-53693428

Voor een versnapering kunt u terecht op het terras
bij de kapel of bij een van de horecagelegenheden
die u onder-weg zult passeren.
Donderdag 25 mei
11.00 u officiële opening bij de Mariakapel,
expositie open tot 17.00u.

Openingstijden:

Donderdag 25 mei: van 11.00 – 17.00 uur
HEMELVAART
Vrijdag 26 mei:
van 13.30 – 17.00 uur
Zaterdag 27 mei: van 10.00 – 13.00 uur
Maandag 29 mei: van 13.30 – 17.00 uur
Dinsdag 30 mei: van 13.30 – 17.00 uur
Woensdag 31 mei: van 13.30 – 17.00 uur
Donderdag 1 juni: van 13.30 – 17.00 uur
Vrijdag 2 juni:
van 13.30 – 17.00 uur
Zaterdag 3 juni:
van 10.00 – 13.00 uu

Vrijdag 26 mei
Expositie open van 14.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag en zondag, 27, 28 mei
Expositie open van 11.00 tot 17.00 uur.
Zondag 28 mei is om 17.00 uur de afsluiting, met
een borrel bij de Mariakapel en prijsuitreiking van
de kunstpuzzel.
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Wandelen met Mantelzorgers

het openingsoptreden van Op De Tôffel 2017.
Reken maar dat het meteen feest is op het Vrijthof.

Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert
op vrijdagochtend 2 juni 2017 van 10.00 uur tot
12.00 uur in samenwerking met de IVN een wandeling voor mantelzorgers. Tijdens deze wandeling
kunt u ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers.
We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats
bij de tennisbanen, Karreweg 2 in Escharen.
Van hieruit gaan we weer een mooie wandeling
maken.

Programma Op De Tôffel 2016 bekend

Tijdens Op Ut Tuffelke werd behalve de openingsact ook de complete line-up van Op De Tôffel bekend. Naast Cannonball Cletus zullen dit jaar ook
Stavast, Death Alley, Jeangu Macrooy, Herman
Brock Jr., Hallo Venray, Donnerwetter, The Jerry
Hormone Ego Trip, The Dubbeez, Kid De Blits,
Linde Schöne, Fata Boom, Lookapony, Bartek,
Charl Delemarre, Stephanie Struijk, Mercy John,
Dan Tuffy, Op Zoek Naar Johan en BJ Baartmans
Op De Tôffel staan. Een tafel vol lekkernijen dus.

U hoeft zich niet op te geven voor deze activiteit.
De wandeling zal tot ongeveer 11.30 uur duren.
Hierna is er de mogelijkheid om op eigen rekening
een consumptie te gebruiken bij de Brouwketel,
Hoogeweg 9 in Escharen.

Download de officiéle op deTôffel-app!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Steunpunt Mantelzorg via 0485-846739 of u kunt
mailen naar info@mantelzorglvc.nl
Aanmelden is niet nodig.

Cannonball Cletus wint
op ut Tuffelke

Op De Tôffel gaat al 25 jaar met de tijd mee dus
was het de hoogste tijd voor een eigen app. En hij
is er: de echte onvervalste Op De Tôffel-app! Blijf
op de hoogte over het laatste nieuws rondom Op
De Tôffel, lees alles over de acts die optreden, zie
wie waar speelt en nog veel meer. Kortom: alle info
over ODT in je broekzak! De app is beschikbaar
voor zowel Android als iPhone. Download ‘m snel
in je eigen appwinkel!

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE

ZONDAG 18 JUNI > VRIJTHOF VIERLINGSBEEK
> AANVANG 13.30 UUR > ENTREE GRATIS
STAVAST | DEATH ALLEY | JEANGU MACROOY |
HERMAN BROCK JR. | HALLO VENRAY |
DONNERWETTER | THE JERRY HORMONE EGO
TRIP | THE DUBBEEZ | KID DE BLITS | LINDE
SCHÖNE | FATA BOOM | LOOKAPONY | BARTEK
| CHARL DELEMARRE | STEPHANIE STRUIJK |
MERCY JOHN | DAN TUFFY | OP ZOEK NAAR
JOHAN | BJ BAARTMANS | CANNONBALL CLETUS

Cannonball Cletus omschreef zichzelf als “energieke feelgood rock” en daarmee sloegen ze de spijker op de kop. Aangevuld met twee extra blazers
gaf het kwartet uit Venlo een zeer aanstekelijk optreden tijdens bandwedstrijd Op Ut Tuffelke waarmee de band de hoofdprijs in de wacht sleepte:

www.opdetoffel.nl
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Prophets Of Rage, Biffy Clyro en Seasick Steve.
Zet die feestneus dus maar op en reserveer snel!
Reserveren kan met en zonder entreebewijs dus
als je al een kaartje hebt is er ook plek in de bus!
reisgeld: 125 euro (bus + entreeticket) | 30,00
euro (alleen bus) > info of reserveren:
info@gryphus.nl of 0478.631802 of 0478.630508

woensdag 24 mei > hard rock café >
MAIDEN NIGHT 2017 met live:
UP THE IRONS

Iron Maiden is een van de meest tot de verbeelding
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 populair.
Vanavond staat de jaarlijkse Maiden Night op het
programma. Een heerlijk avondje voor de liefhebbers van de IJzeren Maagd. Een gezellig samenzijn vol beeld en geluid, sterke verhalen, frikandellen en meer. En om de feestvreugde helemaal tot
een hoogtepunt te brengen staat live op de planken de fantastische Iron Maiden tributeband 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

zaterdag 10 juni > vlees en muziek >
METAL BBQ met live: BLACK LION

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

Pinkpop wordt 48 en pakt groots uit. Want zeg nu
zelf, wie wil er nu niet Green Day, Imagine Dragons,
Live of Kings Of Leon op zijn verjaardagsfeest? En
omdat Pinkpop zo uitpakt haalt Gryphus de bus
twee keer uit de remise: op zondag 4 juni en op
maandag 5 juni. De zondagbus brengt ons naar
onder andere Green Day, Imagine Dragons, Sean
Paul, Broederliefde, Sum 41, Rancid en Kodaline,
de maandagsdienst voert ons naar ondermeer
Kings Of Leon, Live, System Of A Down, Passenger,
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Het einde van het seizoen nadert en om de zomervakantie goed in te luiden presenteert Gryphus de
Metal BBQ. Onder het genot van een paar frisse
pinten zorgt DJ Ramon voor helse metalklanken.
Vleesmeester Kluif zorgt ervoor dat iedere lap vlees
goed bereid wordt waarna iedereen zijn vlees
meester kan maken. Natuurlijk met salades en
stokbrood. Nadat iedereen de prul rond heeft
gegeten kunnen de kilo’s eraf gemosht worden bij
Black Lion, hardrock covers uit Nijmegen.
Ouderwets een avondje headbangen en wellicht
ook moshen op krakers van weleer!

Treffer

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

Gevraagd:

een (gepensioneerde) tuinman die
1 x per 2 weken onze tuin wil onderhouden.
Voor verdere informatie kunt u bellen naar
06-16732728

In verband met de bestellingen is deelname aan
deze BBQ uitsluitend mogelijk door voor uiterlijk
5 juni te reserveren via www.gryphus.nl.
aanvang BBQ: 18.00 uur > entree: 16,00
(inclusief BBQ) | aanvang Black Lion: 21.30 uur
> entree: 5,00 euro (exclusief BBQ) | reserveren:
www.gryphus.nl

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact
op met Lucy Koelen, mailadres:

Gryphus Formule 1 Café

joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988.
Voor verhuur van beamer, laptops
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels,
bel Marius Cuypers, tel 631303.

Het is weer voorjaar en dus trekt het Formule 1
Circus weer de wereld rond. De eerste rondjes zijn
gereden en piloten als Vettel, Massa, Bottas,
Perez en Hulkenberg doen er alles aan om Lewis
Hamilton van zijn troon te stoten. Of het ze gaat
lukken? We zullen het zien want ook dit seizoen
zullen (onder voorbehoud) weer alle Grand Prix
races op een grootbeeldscherm worden vertoond.
Wij gaan er weer eens goed voor zitten en zetten
ons geld op onze Max.

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

☞

En U?

adverteren
doet verkopen

Te koop verse aardbeien

➜zondag 28 mei: GP MONACO
➜zondag 11 juni: GP CANADA
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

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
Dinsdag gesloten

Gryphus?

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

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

Mar-Oil Oliehandel

Ook voor klein-verpakking motorolie en heftruckflessen
kunt u bij ons terecht.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9:00 - 16:00
Zaterdagmorgen 9:00 - 12:30
Molenweg 2 • 5821 EA Vierlingsbeek • Tel: 0478-561541
www.mar-oil.nl • info@mar-oil.nl

• 5 kg (Dinfles) - €15,• 10,5 kg - €24,-
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Als een graf zelf verzorgen
niet meer kan of gaat
Bel vrijblijvend met

Margriet Winkelmolen:

Vergeet
mij niet

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

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

Warme Bakker Degen

Reclame: 29 mei t/m 3 juni
● Abrikozenvlaai €7,30
● Volkorenbrood €1,90
● Frikandel/kroketbroodje €1,25
Reclame: 5 t/m 10 juni
● Kersenvlaai €7,30
● Oer meergranenbrood €2,00
● 8 Zachte broodjes + 2 gratis

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.

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
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Gradje Tweewielers
Voor meer informatie kijk op onze website!

Voor al u fietsreparatie

www.martensasperges.nl

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

bouwadvies en -begeleiding

gradjewelbers@kpnmail.nl

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

Fons Peltenburg
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Klusbedrijf

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

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

Café - Zaal

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

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

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

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

www.jipvormgeving.nl

kijk op de website www.salontoine.nl

Bouw
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

op maat

René Gerrits

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

s
u
l
k
en o p m a a t

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

18

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

BROEREN

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

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

ACTIE LOOPT VAN 15 MEI T/M 17 JUNI 2017
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