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33e jaargang no. 10 23 mei 2018

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

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

dorpsbladglobaal@home.nl

FOTOBORDEN SIEREN 
VIERLINGSBEEK

Waarschijnlijk hebt u er al een of enkele gezien 
in het dorp: oude foto’s van Vierlingsbeek. De 
redactie van Globaal maakte er in de vorige editie 
al melding van.
Enkele gidsgroeters uit Vierlingsbeek hebben 
vorig jaar het plan opgevat om i.s.m. De Oude 
Schoenendoos een aantal fotoborden in het dorp 
te plaatsen. Na een grondige voorbereiding is het 
nu zo ver. Er worden, verspreid over het dorp, 11 
borden met oude foto’s op A3 formaat geplaatst. 
Op de foto staat een korte verklarende tekst, 
het betreffende nummer uit de collectie van De 
Oude Schoenendoos en de website. Op deze site 
is uitgebreidere tekst over de foto te vinden en 
staan nog veel meer foto’s van Vierlingsbeek en 
Groeningen. 

De werkgroep is uitgegaan van een tiental foto-
borden, het zijn er uiteindelijk 11 geworden. 
Ze komen deels op paaltjes (met dank aan de 
constructeur hiervan, Wim ten Haaf ), deels aan 
gevels. We plaatsen de foto’s nl. zodanig, dat 
de kijker de foto in een oogopslag kan verge-
lijken met de huidige situatie. We zijn de OVRV 
(OndernemersVereniging Regio Vierlingsbeek) 
zeer erkentelijk dat zij de productiekosten voor 

haar rekening heeft genomen. Dankzij een ruime 
subsidie van Dorpsraad Vierlingsbeek kunnen 
we de foto’s op een degelijke manier plaatsen. 
Ook bedanken we de particulieren, bij wie we de 
foto’s aan hun pand mogen bevestigen of op hun 
grond mogen plaatsen. Ook de gemeente gaf vlot 
toestemming om enkele fotoborden te plaatsen in 
de berm.
Dat in dezelfde periode bij het “station” door 
ProRail 2 foto’s van het voormalige station en 
het vooroorlogse station op een trafo-kast zijn 
geplaatst is toeval, maar wel een mooie aanvulling. 
We hadden hier trouwens ook een foto gepland.

We willen eind van de maand alle borden op hun 
plaats hebben.
We hopen dat u met plezier de foto’s bekijkt en 
ook de site af en toe eens bezoekt. 

De gidsgroeters Els Opheij, Lucy Kusters, Rein 
Verhoeven, Peter Verdijk.
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Van de redactie:
●	 Een gezonde gedrevenheid in de/je sport 

kan je ver buiten onze landsgrenzen 
brengen...In China of in Oostenrijk bijvoor-
beeld!! Zo’n ervaring neemt niemand je 
meer af en is terecht een beloning voor 
geleverde prestaties!! Kei kei kei moi!

●	 Gespot op tv bij Hallo Nederland: onze 
vlinderboer Erik Lamers: hij wil zijn bedrijfs-
voering helemaal aanpassen zodat vlinders 
en andere insecten alle ruimte krijgen.

 “Ik zie heel veel kansen om meer voor 
de natuur en de streek te betekenen. 
Daarom ben ik de samenwerking met De 
Vlinderstichting aangegaan.”

●	 De PLUS Wandel4daagse zit er al weer 
op, voor menigeen een sportieve, gezellige 
uitdaging en voor sommigen ook een 
mooie voorbereiding voor de “echte “ 4 
daagse!

●	 Het eindbedrag van de collecte Samen 
Sterk voor goede doelen is bekend!. Ook 
dit jaar weer dankzij de inzet van vele vrij-
willigers! En voor de collectante : weer 
of geen weer...... de data staan vast dus 
gingen ze ook dit jaar weer op pad! Kei, kei, 
kei bedankt!

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.
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
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
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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

Bezige handen, nu gevouwen en stil.

Een leven lang gegeven, dat was je wil.

Je strijd is gestreden, vol zorg en moed.

Verbazingwekkend krachtig, ’t is op. 

Zo is het goed.

Op een mooie lente dag hebben wij afscheid 
moeten nemen van

Piet Broeks
Echtgenoot van

Maria Jans-Beken

6 juni 1932               23 april 2018

Woonzorgcentrum St. Anna   
Veerstraat 49, Boxmeer.  

corr.adres: J. de Beijerstr. 12 
5821 BX Vierlingsbeek

Na een fijne uitvaartdienst in de kerk van St. 
Jozef te Smakt op zaterdag 28 april, hebben 

wij Piet te rusten gelegd op het R.K. kerkhof te 
Vierlingsbeek

Hartelijk dank voor alle kaarten, belangstelling 
en medeleven bij het ziekzijn en overlijden van 

Piet Broeks.
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inmiddels weer voldoende inspiratie om Willemien 
en Lisanne naar een nog hoger niveau te tillen.

Showmodern Explosion mocht als startnummer 
4 het podium betreden en deed wat ze moesten 
doen. Ze zetten een strakke dans neer met hun 
enorme energie. In deze zeer zware categorie, 
waar groepen deelnemen die aangesloten zijn bij 
dansacademies moesten zij zich gewonnen geven 
en behaalden de 10e plaats. Terugkijkend op dit 
seizoen waarin trainster Henriëtte van Rosmalen 
de uitdaging is aangegaan om de samengestelde 

Dansgarde keert tevreden terug 
uit Oostenrijk.

In het weekend van 4, 5 en 6 mei is dansvereni-
ging De Bekse Klinkertjes afgereisd naar Oosten-
rijk, alwaar de Europese Kampioenschappen voor 
garde- en showdanssport plaatsvonden.

De dansvereniging was afgevaardigd met 4 
dansen: garde Pure, showmodern Extreme, duo 
Anne en Margot en showmodern Explosion.
Op vrijdag was het de beurt aan onze junioren. Het 
feit, dat zij nog nooit bij een EK aanwezig geweest 
waren, was op zich al een ervaring. De grote hal, 
het mega grote podium van 16 x 10 meter, wat 
normaal 12 x 8 is, de saamhorigheid van de deel-
nemende landen en het enorme gejoel maakte 
enorm veel indruk. De meiden vonden het dan ook 
echt heel spannend.

Als 4e van de 13 deelnemers mocht Pure 
het podium op. Ze dansten goed en genoten 
zichtbaar. Trainsters Stephanie Henssen en Saskia 
Weijmans waren zichtbaar trots. De uitslag kwam 
na de laatste deelnemer: de 7e plaats en hiermee 
2e van de Nederlandse deelnemers. Een verras-
send goede uitslag. 

Extreme was later die dag aan de beurt en mocht 
ook als 4e het podium op. Ook Extreme straalde, 
net als hun trainsters Lisanne Rijs en Jolijn van 
Rosmalen. De groep behaalde de 10e plaats in 
een deelnemersveld van 11. “Niet eens laatste”, 
was de reactie van de trainsters. De groep, die 
pas op de NK gepromoveerd is, heeft zich van 
haar beste kant laten zien.

De meisjes nemen deze ervaring mee naar het 
volgende seizoen en hebben de smaak te pakken. 
Ze weten wat hen te doen staat, om volgend jaar 
naar Frankfurt af te mogen reizen.

Zondag mocht de hoofdklasse dansen. Zij waren 
met de hele groep op donderdag al afgereisd om 
de junioren op vrijdag aan te kunnen moedigen én 
om een mooie korte vakantie te vieren. De start-
kaarten voor de EK waren een zeer welkome 
aanvulling.

Namens de vereniging dansten Willemien Geurts 
en Lisanne Rijs hun duo als Anne en Margot. Zij 
hebben genoten en een goede dans laten zien. 
Zij behaalden een 7e plaats. Trainster Henriëtte 
van Rosmalen mag trots zijn op dit duo en heeft 
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De hele maand juni heel veel 
boeken te koop bij Bibliobeek

Van maandag 4 juni tot en met zaterdag 7 juli –
dus tot de zomervakantie- worden er weer boeken 
verkocht in Bibliobeek. 

We hebben vooral kinderboeken: heel veel pren-
tenboeken en eerste leesboekjes: van Dick Bruna 
tot Max Velthuys en van Gonnie tot Dikkie Dik. 

Dit keer ook weer veel boeken voor volwassenen, 
voor elk wat wils! U kunt binnen in de Bieb -en bij 
goed weer ook buiten- 5 weken lang rustig kijken 
of er iets voor u bij is.

Iedereen is van harte welkom om te snuffelen 
tussen deze afgeschreven boeken en . . . u hoeft 
geen lid te zijn van de bieb om iets te kopen.

Sla uw slag en kom naar Bibliobeek!

Tijden: maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.00 
uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.                   

groep uit de jeugd en hoofdklasse op sportklas-
seniveau te krijgen, mogen we stellen dat dit zeer 
geslaagd is. 

Op maandag 14 mei is het nieuwe seizoen alweer 
van start gegaan met open lessen.  

Het is nog altijd mogelijk om een kijkje te komen 
nemen bij onze trainingen…. en mee te doen!

Leeftijd 4 – 8 jaar traint op dinsdag en donderdag 

Leeftijd 9 – 12 jaar traint op maandag en 
woensdag 

Leeftijd 14+ traint op dinsdag en donderdag

U kunt contact opnemen met 
dvdebekseklinkertjes@gmail.com.

FIETSDAG 14 JUNI
Dit jaar gaan we een dagje fietsen en wel op 
donderdag 14 juni. We vertrekken om 09.30 uur 
vanaf pleintje tussen Herberg Thijssen en de 
kerk. De 1e stop is na 15 kilometer. Ruime tijd 
voor koffie/thee en cake. Daarna fietsen we verder 
en lunchen we uitgebreid tijdens onze 2e stop 
in Hassum (Dld). Daarna weer op de pedalen en 
tijdens de 3e stop genieten we van een drankje 
(eigen kosten). Aanmelden kan vóór 1 juni bij 
Joke Frederix, Luciastraat 16. De kosten voor 
deze fietstocht à € 13,50 p.p. contant voldoen in 
een envelop met vermelding van uw naam.. Denkt 
u aan goede banden en eventueel oplaadspullen 
voor de e-bike? De fietstocht is ± 45 km.

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 25 mei. Aanvang:  13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof:      
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- en vrijdagmiddag    
Yoga in het Joffershof    
 maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag van 18.45 - 19.45 uur  
  Info 631839
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

Vierlingsbeek/Groeningen
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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

SAMEN STERK VOOR GOEDE 
DOELEN

Wederom een geweldig succes!!!!
De gezamenlijke week van de goede doelen zit 
erop. Vierlingsbeek en Groeningen hebben 
laten zien dat zij dit een geweldig initiatief 
vonden, omdat: 
-  We een beroep konden doen op veel 
 enthousiaste vrijwilligers waardoor deze actie  
  soepel is verlopen. 
-  Door deze gezamenlijke actie is er totaal 
 € 12.387,75 opgebracht! 
-  Het deelname percentage groot was!!! (mede   
 door de vaste ophaaldagen en tijden). 
 
Dit geweldige succes hebben we mede te 
danken aan: 
alle Vierlingsbeekse en Groeningse vrijwilli-
gers, gulle gevers en alle sponsoren met name 
Autobedrijf Kusters. HARTELIJK BEDANKT! 
Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik 
maken om speciaal: de Dorpsraad voor de 
geweldige ondersteuning en het Joffershof voor 
hun enorme gastvrijheid, te bedankten! 
 
Gezien het resultaat en de vele voordelen van 
Samen Sterk voor Goede Doelen, willen we zeker 
volgend jaar wederom een grootscheepse actie 
houden. We hopen dat we dan weer op al deze 
vrijwilligers mogen rekenen! 
 
Namens de kerngroep van Samen Sterk voor 
Goede Doelen. 
 
Vierlingsbeek en Groeningen hebben laten zien 
dat we als 2 “kleine’’ dorpen, samen tot iets 
heel GROOTS in staat zijn!!!!

Op 26 april hebben we samen met de vrouwenor-
ganisatie van Maashees onze jaarlijkse rayonreis 
gemaakt. ’s Morgens om 7.25 uur vertrok de bus 
naar de Yakult fabriek in Almere, waar we verwel-
komd werden met koffie en vlaai. Vervolgens 
kregen we informatie over de geschiedenis van 
Yakult en werden we in de gelegenheid gesteld 
om het drankje te proeven. We konden van achter 
het glas het productieproces van Yakult bekijken. 
Tot onze grote verrassing kreeg iedereen na 
afloop een koeltasje mee met maar liefst 24 flesjes 
Yakult. We vervolgden onze reis naar Luttelgeest 
en bezochten we de Orchideeënhoeve, waar 
we na aankomst eerst een uitgebreide lunch 
nuttigden. Na de lunch kon iedereen op eigen 
gelegenheid de overdekte tuinen, de vlinders, 
vogels, reptielen en vissen gaan bewonderen. De 
orchideeënhoeve is in de afgelopen jaren flink 
uitgebreid met o.a. een Amazone-regenwoud, de 
Lorituin, de vlinder-vallei, een zwevende bloemen-
tuin, Mangrovebos speelparadijs, een Citruslaan 
met tropische fruitbomen, jungletheater en een 
orchideeënkwekerij 
(https://www.orchideeenhoeve.nl ) 

Dinsdag 8 mei kregen we met 35 dames een 
rondleiding bij Bronlaak in Oploo. Bronlaak is 
een unieke dorpsgemeenschap waar mensen 
met beperkingen en talenten het dagelijks leven 
delen. De rondleiding ging langs een winkeltje 
waar eigen gemaakte producten werden verkocht 
zoals jam, kaas, verse groenten, kaarsen, zijde 
shawls, theedoeken en wat al niet meer. Bewoners 
en medewerkers runnen samen de groententuin, 
kaarsenmakerij, weverij, bakkerij etc. Na de rond-
leiding was er koffie / thee met eigen gebakken 
koekjes. Bronlaak ligt in een prachtige omgeving 
en er zijn verschillende wandelroutes uitgezet die 
vrij toegankelijk zijn. 

Begin juni zullen we een bezoekje brengen 
aan Theehuis ‘Komkommerin’ in Castenray en 
verderop in juni zullen er zo’n 30 leden meedoen 
met de jaarlijkse fietstocht, welke wederom 

wordt georganiseerd door eigen leden. Een 
week later vieren we ons 80- jarig jubileum. De 
jubileum- commissie welke bestaat uit leden en 
bestuursleden is al bijna een jaar bezig met de 
organisatie van dit feest. Het belooft een erg 
gezellige avond te worden met lekkere hapjes, 
muziek en amusement door eigen leden. Het 
feest zal plaats vinden in Groeningen, waar we 
de feesttent voor het Gildefestijn 2018 van St. 
Anthonius en St. Nicolaasgilde mogen gebruiken. 
Als u denkt, “dat wordt een lange zit?!” Breng 
dan een kussentje mee van thuis, zodat u nog 
lekkerder zit. Alle leden hebben al een persoonlijke 
uitnodiging gekregen met daarin bijgesloten een 
opgavestrookje. Dit strookje dient vóór 1 juni te 
worden ingeleverd bij één van de bestuursleden.
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Opbrengst 2018 
Fonds/Stichting Doel Bedrag

Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld waarin kanker niet langer een 
dodelijke ziekte is. Wereldwijd werken wetenschappers naar deze dag toe. Help daarom mee 
en geef tijdens  de collecteweek. www.kwfkankerbestrijding.nl

€ 1.816,87

Onderzoek naar hartaandoeningen en het genezen daarvan. Gezonde voeding ontwikkelen, 
hartfalen kortom alles wat met 
het hart  te maken heeft. www.hartstichting.nl

€ 1.461,60

De Maag Lever Darm Stichting zet zich in voor ruim twee miljoen mensen met maag- lever- en
darmziekten. Zij geven voorlichting en financieren wetenschappelijk onderzoek. De focus van 
onze activiteiten ligt op darmkanker. www.mlds.nl

€ 998,49

Nieren zijn van levensbelang. Donornier maakt het verschil.
Dialyse is overleven. www.nierstichting.nl € 970,21

Het Longfonds zet zich in voor mensen met een chronische longziekte:astma, COPD of een 
zeldzame chronische longziekte (zoals cystic fibrosis of bronchiëctasieën). Longen zijn van 
levensbelang.  www.longfonds.nl

€ 938,47

Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken we aan een 
betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie. www.alzheimernederland.nl € 1.031,76

De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om in een MS-vrije toekomst te investeren door 
innovatieve onderzoeken te financieren die de genezing van MS een stapje dichterbij kunnen 
brengen.  www.nationaalmsfonds.nl 

€ 843,32

Diabetes is een rotziekte met ernstige gevolgen. Daarom is onderzoek zo belangrijk, zodat 
diabetes voorkomen wordt en te genezen is. www.diabetesfonds.nl

€ 778,57

De Brandwonden Stichting gaat voor de beste brandwondenzorg: de beste zorg aan patiënten, 
de hoogst mogelijke kwaliteit van leven en de meest effectieve preventie.
www.brandwondenstichting.nl

€ 748,83

Vastenactie zet zich al meer dan 50 jaar in voor de minst bedeelde mensen uit alle delen van 
de wereld. Met uw steun, kan hun leven een beetje dragelijker worden. 
www.vastenaktie.nl

€ 616,25

                 

Met de opbrengst vergroot het Fonds Verstandelijk Gehandicapten de wereld van mensen met 
een verstandelijke  beperking in onze regio. 
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl

€ 650,67

Kinderhulp helpt kinderen in ons land die in armoede opgroeien. Zij helpt hen door simpele 
dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. 
www.kinderhulp.nl

€ 699,15

Samen naar een beter leven met reuma. Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders.
www.reumafonds.nl" € 833,56

                                                   Totaal bedrag € 12.387,75
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Wie kent wie?

Op deze foto staat een kleuterklas met als kleuterleidster Truus Verdijk uit Vierlingsbeek. De foto is gemaakt 
op de speelplaats van de toen zo genoemde Kleuterschool. De kinderen zijn van geboorte jaar 1962 – 1964 
en zijn nu dus ongeveer 55 jaar oud.
Kinderen waren alle afkomstig uit Vierlingsbeek of Groeningen.
Wie kent of herkent een of hopelijk meerdere kinderen op deze foto? 
 
Wij vernemen uw reactie graag per mail op : http://www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl/
 

Plat praote 9

In het laatste nummer gaf ik enkele voorbeelden 
van de invloed van de Franse taal op ons dialect.
Een van de lezers gaf mij nog een aardig 
voorbeeld:
“Onjeklonje” of “olleklonje“ (Eau de Cologne = 
water uit Keulen).

De Engelse taal heeft weinig invloed op ons dialect 
gehad.
Het voetbalspel dat zijn oorsprong in Engeland 
heeft, zorgde voor wat nieuwe woorden, die deels 
verbasterd werden.
O.a:
“hens“. (hands = handen)
“kieper“ (keeper = houder, tegenhouder)
“penantie“ (penalty = straf)
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Tegenwoordig is en wordt onze taal overspoeld 
met Engelse woorden, mede door radio en tv 
en het digitale net met zijn world-wide-web. Het 
merendeel van onze ouders heeft pas net na de 
bevrijding voor het eerst kennis gemaakt met het 
Engels via onze bevrijders.
Legendarisch is het grapje dat mijn vader vaak 
vertelde van een Engelse soldaat die in amoureuze 
omhelzing met een boerendochter in haar oor 
fluisterde: “ Oh, you sweathart! “. Waarop zij 
antwoordde met: “ Oh dè’s nog niks! Onze Jan die 
zwèt vul harder!

Hier komen weer enkele zegswijzen.

“Strôônt àn de knikker.“

“De winkel is nog los.“

“Hej kloit mar wàt àn.“

“De griesel stòt ien de graas. “

“Dur de wèkse kleer.“

“De erpel afschudde.“

“Dè dèrke is an’t boeuke.“ (uitspreken als de oeu 
in oeuvre)

“’n Hèèmpelke brombère.

De vertalingen staan een eindje verderop.
Rein Verhoeven.
reinverhoeven@gmail.com
06-28578247

Er wordt nog hard gewerkt om alles klaar te 
krijgen voor de grote heropening.

Op zaterdag 9 juni is iedereen dan ook van 
harte welkom om te komen kijken in onze 
vernieuwde showroom. Zet deze datum alvast 
in uw agenda.

Hopelijk tot dan,

ABC Afbouwcentre / Sfeerbadkamer

Overeenstemming coalitie

CDA, LOF en VDB/LO hebben volledige overeen-
stemming bereikt. De onderhandelaars hebben 
een coalitieakkoord op hoofdlijnen vastge-
steld dat in een later stadium en in samenspraak 
met de voltallige raad en college zal worden 
geconcretiseerd. 
Daarnaast is op basis van een extern adviseur 
vastgesteld dat het nieuwe college stevige 
ambities heeft ten aanzien van duurzaamheid, 
innovatie en bestuurlijke vernieuwing. Dat recht-
vaardigt een vierde wethouder die door het CDA 
zal worden voorgedragen.
De fracties cq de achterbannen van de betref-
fende partijen dienen hun instemming nog te 
geven, maar de onderhandelaars verwachten dat 
hun advies zal worden overgenomen.
De partijen gaan ervan uit dat de benoeming van 
de wethouders en de installatie van een aantal 
nieuwe leden van de gemeenteraad op 14 juni 
aanstaande zal plaatsvinden.

Vierlingsbeeks aandeel in musical 
Ketters, geloof in Nimmegen
16e-eeuwse Nijmeegse geloofsstrijd wordt musical

Op 23 mei gaat de nieuwe musical Ketters, 
geloof in Nimmegen in première in LUX in Nij-
megen. De musical wordt uitgevoerd door de 
MusicalMakers en gaat over de strijd tussen 
katholiek en protestant ten tijde van de Tach-
tigjarige Oorlog. Deze geloofsstrijd liet eeu-
wenlang z’n sporen na en is een voor het grote 
publiek onbekend verhaal.

Katholiek versus protestant
De musical begint in 1585 wanneer toenmalig 
burgemeester en muntmeester Derick Vlemminck 
de stadspoorten opent en het katholieke Spaanse 
leger het op dat moment protestantse Nijmegen 
bezet. Katholieken en protestanten komen lijnrecht 
tegenover elkaar te staan. In die grimmige strijd 
bloeit een verboden liefde op. Jaren later (1591) is 
de toestand in het bezette Nijmegen troosteloos. 
Honger en constante bombardementen vanaf fort 
Knodsenburg leiden tot onrust in de stad. Het 
Staatse leger van Maurits van Nassau bereidt een 
aanval voor om het Spaanse leger te overmees-
teren. Maar wordt Nijmegen wel bevrijd? 

Vierlingsbeeks tintje 
De Vierlingsbeekse zussen Debby en Mandy 
Denen en Imke Baggerman spelen mee in deze 
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nieuwe musical. In de geloofsstrijd zijn Mandy 
en Imke vertegenwoordigers in het protestante 
aandeel en gaan de strijd aan tegen oa de katho-
lieke Debby in het ensemble. 

Stadswandeling en expositie 
De Nijmeegse historie en de onbekendheid ervan 
voor het grote publiek leverde de samenwerking 
op met het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis 
en Gilde Nijmegen. Vanaf 21 april is in het Huis 
van de Nijmeegse Geschiedenis een expositie 
over Ketters in Nijmegen te zien. Daarnaast orga-
niseert Gilde Nijmegen rondom de uitvoeringen 
een historische stadswandeling die plaatsen 
aandoet die ook in de musical een rol spelen zoals 
de Antonispoort en de Mariënburgkapel waar de 
zusters van het gemene leven huisden. 

Informatie 
Op 23, 24, 25 en 26 mei 2018 komt 16e-eeuws 
Nijmegen tot leven in de theaterzaal van LUX 
Nijmegen. Kaartjes kosten € 15,75 per stuk (incl. 
handelingskosten) en zijn te bestellen via 
www.musicalmakers.nl/shop. Ook de stadswan-
delingen (€ 4,-- per persoon) zijn via deze site te 
reserveren.

De expositie Ketters is vanaf zaterdag 21 april 
tot eind mei gratis te bezoeken in het Huis van 
de Nijmeegse Geschiedenis, Mariënburg 26 te 
Nijmegen, op dinsdag tot en met zaterdag van 
11-17 uur en op zondag van 12-17 uur.

Deelnemers aan Nacht van een 
Goei Leven

Op zaterdagavond 23 juni vindt in het Land van 
Cuijk de Nacht van een Goei Leven plaats. Een 
uniek evenement op tenminste negen bijzondere 

locaties: op het water, in de bossen, langs de 
velden en aan dorpspleinen. 
Wat kunnen bezoekers (mee)beleven tijdens de 
Nacht van een Goei Leven?
• Drijf-In op de Kraaijenbergse Plassen: een 

bioscoopfilm bekijken vanaf het water;
• Walking Diner met “De Vier Linden” op het 

pontveer in Vierlingsbeek;
• A taste of smoke op het pontveer in Sambeek;
• Een vegetarische maaltijd met Malthie “De 

Vegetarische kok” op het pontveer in Cuijk;
• Nachtelijke wandelingen door de Overloonse 

Duinen;
• Beleef Historisch Grave met de Nachtwacht: 

een stadwandeling en een schuttersmaaltijd in 
vestingstad Grave;

• Het licht-kunst-concert ‘De Kerk Unplugged’ in 
Mill;

 • Een Goei Leven op Doe-boerderij An ’t Hoag in 
Rijkevoort-De Walsert, met onder meer (h)eerlijk 
eten en live-muziek;

•  Belevenis Reis Duits Lijntje in theater De 
Steenakker in Haps.

• Wilt u lekker dicht bij huis, zonder vervoer te 
moeten regelen, genieten van een prachtig 
festival in de open lucht, dan is op 23 juni “Op de 
Toffel”, op het Vrijthof in Vierlingsbeek, uiteraard 
een geweldig alternatief. Entree vrij. Lekker 
lokaal.

Wil je meer weten over deze evenementen, kijk 
dan op www.nachtvaneengoeileven.nl 
Oproep aan alle inwoners en verblijfsaccommoda-
ties in het Land van Cuijk: 

Breng het evenement onder de aan-
dacht bij de gasten die in dat weekein-
de bij u verblijven! 

Informatieavond nieuwe Privacy-
wet (AVG) voor vrijwilligersorga-
nisaties

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
in, die van toepassing is voor alle organisaties die 
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gegevens van personen bewerken en bewaren. 
Ook verenigingen en stichtingen die persoons-
gegevens vastleggen (bijv. naam, adres, 
e-mailadressen en bankrekeningnummers) moeten 
zich aan deze nieuwe wet houden. 
Vrijwilligerspunt Sociom organiseert in samenwer-
king met de vijf gemeenten in het Land van Cuijk 
twee informatieavonden om vrijwilligersorgani-
saties hier goed op voor te bereiden. Advocaten 
Monique Hennekens en Liesbeth Woolschot 
(Hekkelman Advocaten & Notarissen) zijn uitgeno-
digd om uitleg te geven over wat deze wet inhoudt 
en wat deze voor organisaties betekent. 
De informatieavond op dinsdag 29 mei, van 19.30 
– 21.30 uur, raadszaal gemeentehuis Boxmeer, is 
bestemd voor organisaties actief in de gemeenten 
Boxmeer en Sint Anthonis.
De informatiebijeenkomst op donderdag 7 juni, 
van 19.30 – 21.30 uur, raadszaal gemeentehuis 
Cuijk, is bestemd voor organisaties actief in de 
gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. 

Aanmelden is belangrijk en kan tot uiterlijk 3 dagen 
voor de bijeenkomst. Via e-mail: vrijwilligerspunt@
sociom.nl o.v.v. naam organisatie, aantal personen 
en welke avond u komt. Per organisatie maximaal 
2 personen. Vol = vol!

Meer informatie: neem contact op met Lilian Dirks 
of Wendy Huijbers via e-mail: 
vrijwilligerspunt@sociom.nl of tel. 0485 – 700500. 

Iedere commissie heeft zijn eigen ideeën en 
bent u ook zo nieuwsgierig naar wat de terrein-
commissie doet? Wij nemen u graag mee naar 
buiten. Het terrein, een breed begrip, waar zullen 
we beginnen? Voor het hoofdveld is een strakke 
groene grasmat nodig en die ligt er al netjes bij. 
Afscheidingen zijn weggehaald zodat het één 
terrein wordt. De wedstrijdvelden zullen uitgezet 
worden met lint. Op het veld komen borden te 
staan met daarop de wedstrijdschema’s. Alle deel-
nemers kunnen daar zien waar zij moeten zijn, om 
de ingestudeerde nummers te presenteren aan de 
jury. De ruiters zullen naar een ander deel van het 
terrein gaan, om daar te worden beoordeeld. De 
afstand van de rondgang is ongeveer 1300 meter. 
Groeningen is maar klein, heeft weinig straten, 
maar hier zijn oplossingen voor gevonden. Om de 
lengte van de route aan te kunnen houden, is met 

diverse dorpelingen gesproken over het gebruik 
van hun terrein. Om alle gasten veilig over de 
weg te kunnen laten lopen in de optocht, worden 
er op zondag verschillende wegen afgesloten. 
Aanwonenden worden op de hoogte gebracht en 
de verkeersregelaars zijn geregeld. Wij verwachten 
een groot aantal bezoekers. Er zal dan ook 
voldoende gelegenheid zijn tot parkeren. De route 
naar de parkeerplaatsen zal met borden worden 
aangegeven. De dagen krijgen steeds meer vorm. 
Wordt u ook steeds nieuwsgieriger?

Kijk op de website www.gildenfestijn2018.nl

Militracks groot succes

In Overloon werd afgelopen dagen Militracks 
gehouden. Het bezoekersaantal bereikte een 
recordhoogte. Meer dan 18.000 mensen kwamen 
een kijkje nemen.

Die kwamen kijken naar de meer dan 90 Duitse 
militaire voertuigen die rondreden over het bospar-
cours van het museum. Het weer werkte goed 
mee en de stemming was prima. Hoogtepunt van 
het evenement was de Duitse Königstiger tank, die 
de organisatie met speciaal transport uit Frankrijk 
hadden laten overkomen. Er was grote belangstel-
ling van het publiek voor dit gevaarte. 

En een handjevol bezoekers mocht ook meerijden 
op de tank, die enkele keren per dag in actie 
kwam. De Königstiger was ook op de Tweede 
Pinksterdag nog in het museum zelf te zien, 
geparkeerd op een dieplader. Inmiddels is de tank 
weer terug naar Frankrijk.
Gezien het succes dit jaar van het evenement 
is het museum van plan om ook in 2019 weer 
Militracks te organiseren. Dat zou dan de tiende 
keer worden. Over de invulling van dit jubileum 
gaat het museum de komende maanden 
nadenken.
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Wild West Legends
6, 7 en 8 juli 

Outlands Festival is een drie daags evenement dat diverse doelgroepen aanspreekt door 
het uitgebreide aanbod aan muziekstijlen. Inmiddels staan we met Outlands Festival 

alweer aan de vooravond van de 7e editie! De locatie waar het allemaal staat te 
gebeuren is wederom Sportpark Soetendaal te Vierlingsbeek.

Het wordt ongekend, vernieuwend, verfrissend, groter en harder dan ooit tevoren. 
Goudzoekers kunnen thuisblijven want iedereen wint hier de jackpot! Er zal zoveel te 
zien en te beleven zijn in het land van de Wild West Legends dat je nog minimaal een 

week zal moeten bijkomen!

Outlands Festival is sinds vorig jaar begonnen zijn grenzen te verleggen en ook dit jaar 
zullen er weer 3 dagen vol muzikale uitschieters om van te watertanden worden 

gepresenteerd. Bereid je voor op shows van artiesten die nog nooit eerder de weg naar 
Vierlingsbeek hebben afgelegd.. Raw Hardstyle & Hardcore, de terugkeer van F#ck the 

Genres, een Nederlandstalige feesttent; we hebben het al-le-maal dit jaar!

Tickets en info: www.outlandsfestival.nl  
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Gewone, niet zondagse kleding.

De aardappelen afgieten. Ook een platvloers 
gezegde als je gaat plassen.

Dat meisje is aan het huilen.

Een kleine hoeveelheid bramen, ‘n handje vol.

DE HUMOR LIGT OP STRAAT
Voor wie dacht dat het programma van Op De 
Tôffel compleet was hebben wij een teleurstel-
lende mededeling, de trouwe bezoeker van Op De 
Tôffel zat er al op te wachten… Ter verhoging van 
de feestvreugde is er ook dit jaar weer straatthe-
ater. Twee acts komen het Vrijthof onveilig maken: 
Het Afgezaagd Verhaal (allesbehalve afgezaagd) 
en Geurrestaurant Gebakken Lucht (foto) (eet je 
neus leeg in dit vijfsterrenetalblissement). Zoek ze 
op of kom ze tegen. Laat je verrassen, maak het 
mee en geniet ervan!

HET BOEK IS KLAAR: TOF, TOFFER, 
TÔFFEL
Het boek over de geschiedenis van 25 jaar Op 
De Tôffel is klaar! Anderhalf jaar is er aan gewerkt 

Trammelant, heibel

De winkel is nog open.

Hij prutst maar wat, hij doet maar wat.

De hark staat in de garage.

De vier jaargetijden

Als de herfst komt zal ik de zomer missen

de lange dagen, de ondergaande zon,

de zwoele nachten,

een tuin vol kleurrijke bloemen,

het strand de warme zon.

Als de winter komt zal ik de herfst missen

de najaarsstormen, het vallend blad

de bossen met hun schitterende herfstkleuren

de maan die door  de kale bomen

naar je lacht.

Als de lente komt zal ik de winter missen

de vrieskou, de sneeuwvlokken voor m’n raam

de wolle wanten, dikke jassen

de warme gezelligheid

rond kerst en het nieuwe jaar.

Als de zomer komt zal ik de lente missen

met z’n ontluikende knoppen,

de bloesem in mei, het prille voorjaarszonnetje

de tulpen en hyacinten

de lammetjes in de wei.

J. Schelbergen -  Peeters
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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 

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

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

EEN BLUUMKE OP DE TÔFFEL
Een Bluumke Op De Tôffel is vrolijk, een Bluumke 
Op De Tôffel is gezellig, een Bluumke Op De 
Tôffel voelt als thuis, voelt warm, voelt veilig. Een 
Bluumke is eigenlijk onmisbaar, in goede maar 
vooral ook in slechte tijden. Een Bluumke biedt 

steun. Bluumkes voelen als Vrienden. Mensen 
die Op De Tôffel een warm hart toedragen. Een 
Bluumke ondersteunt Op De Tôffel financieel 
zodat Op De Tôffel daar extra dingen mee kan 
doen en ook een dikkere laag spek op de ribben 
krijgt. Niet te missen voor een gezonde toekomst 
van Op De Tôffel. En Op De Tôffel zal op haar 
beurt natuurlijk haar Bluumkes goed verzorgen 
met soms een extra scheutje water of een handje 
pokon. Voor wat hoort wat. Bluumke Op De Tôffel 
worden kan vanaf 25 euro per jaar. Denk er eens 
over en informeer via bluumke@opdetoffel.nl naar 
het wat en hoe. Graag. Er staat al een mooie vaas 
voor je klaar!

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

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

www.opdetoffel.nl
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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                                                   

 
 

 

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

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

 adverteren
doet verkopen

zullen het zien want ook dit seizoen zullen (onder 
voorbehoud) weer alle Grand Prix races op een 
grootbeeldscherm worden vertoond. Wij gaan er 
weer eens goed voor zitten en zetten ons geld op 
onze Max. En U?
➢	zondag 27 mei: GP MONACO (start: 15.00 uur)
➢	zondag 10 juni: GP CANADA (start: 20.00 uur)
➢	zondag 24 juni: GP FRANKRIJK (start: 16.00   
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: 28 mei t/m 2 juni
	 ●  Abrikozenvlaai  €  7,35
	 ●  Volkorentarwebrood €  1,95
	 ● Frikandel/kroketbroodje €  1,25

Reclame: 4 t/m 9 juni
	 ●  Kersenvlaai €  7,40
	 ●  Zonnebrood	 €  2,40
	 ●	 8 Broodjes + 2 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Wielerspeciaalzaak
Uw fiets ophalen en weer thuisbrengen voor 

reparatie? Dat kan op dinsdag en donderdag,
bel of mail ons.

Profile Gennep
Spoorstraat 102

6591 GV  GENNEP
tel. 0485 51 31 80

e-mail: info@profilegennep.nl
website: www.profilegennep.nl

Facebook Profile Gennep

Gesloten op maandag

Actie geldt van 21 mei t/m 2 juni 2018

OP SHUTTERS
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

  UW
 SPECIALIST SINDS 19
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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

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor 
heldere ontwerpen.”
www.jipvormgeving.nl
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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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

Fons Peltenburg

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/

 
   

 

Was contracten!! 
 Voor zakelijk en zeker ook particulier! 
 Uw auto wordt professioneel gewassen 
 Binnen nog géén uur van binnen en van buiten 

brand schoon 
 Altijd een schone en nette auto 
 goed voor het behoud van uw auto 
 een kras vrij resultaat 

 
voor meer informatie over de mogelijkheden. Bel ons vrijblijvend op 0478-631901! 


