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Zanggroep Evergreen presenteert…
Na een kleine pauze weer terug van weggeweest!
Op zaterdag 24 juni 2017 organiseert ZEV (Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek)Muziek op de Maas.
Muziek op de Maas zal plaatsvinden in de inmiddels vertrouwde maaswei bij de brug over de
molenbeek nabij het pontveer.

ting het ponton te begeven, wat speciaal voor Muziek op de Maas ingevaren is. Hier kunt u genieten
van optredens van ZEV en ZEV-Light. Daarna
draait het publiek een kwartslag om te genieten van
ZEV-intermezzo: een nieuw programmaonderdeel. ZEV in een andere vorm; een duo, een mannenkoor,
moeders en
dochters en het
Benkske an de
Maas.

Toeschouwers
kunnen zoals
vanouds genieten van muziek
in zeer uiteenlopende stijlen
in een bijzondere sfeervolle
ambiance. Met
veel liefde en
aandacht is er
een prachtig programma samengesteld met Kladderadatsch, The King Size trio en natuurlijk niet te
vergeten ZEV en ZEV-light. Laat U verrassen!

Al dansend
op de klanken
van King Size
Trio sluiten we
de avond af.
Rockabilly en
Countryboogie uit de Fifties! Met het Kingsize Trio
ga je helemaal terug naar de Good Ole’ Days van James
Dean, Elvis Presley, High School Proms, pick-up
trucks en Cadillacs. Een geweldige band voor iedereen die zin heeft in een ouderwets feestje.
Muziek op de Maas begint om 19.30 uur op de
Staaiweg in Vierlingsbeek nabij bij het pontveer
Vierlingsbeek-Bergen.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa bij het
bruggetje:
volwassenen €6, kinderen 12-16 jaar €3 en
basisschoolleerlingen gratis.
Voor uw eigen comfort neem gerust een stoeltje of
deken mee.
Samen met de ondergaande zon, de opkomende
maan en mooie muziek genieten van een zwoele
zomeravond.

Om 19.30 word je bij de entree verwelkomd door
de vrolijke noten van Kladderadatsch. Het oudste
en nog actieve straatorkest, opgericht in 1974.
Wees welkom en zing mee met oude strijdliederen!
Daarna wordt het publiek uitgenodigd om zich rich-

www.zev.zingt.nl
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23 juni
24 juni

Van de redactie:
●

●

●

24 juni

Goed bezig: Fairtrade-erkenning voor de
Joffershof!!.....
De eindexamens zitten erop..... Zelfs
't Galabal is achter de rug...... nu nog
"nagelbijten" tot 14 juni.....!! Veel sterkte
eindexamenkandidaten!!
Tip voor als de zenuwen écht te hevig
worden: bezoek Outlands, "ga helemaal uit
je dak" en vergeet voor even de spanning
en zenuwen.

24 juni
29 juni
1 juli

1 juli
5 juli
9 juli

AGENDA
2017

9 juli

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.
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 der Grinten. Vanaf 19.30 uur
Informatie bij Han Morsink 06-53319279
of han.morsink55@gmail.com
10 juni
Gryphus: Metal BBQ
10 juni
Outlands Open Air: Bass, Beats &
Melody van 13.00 tot 23.30 uur
10 en
Groenings koor:
11 juni
deelname aan Vocaal Festival Annen
11 juni
Harmonie de Herleving en slagwerkgroep:
Limonadeconcert om 10.00 uur in
Concordia
11 juni
Outlands Open Air: 90’s, 00’s & F*ck the
Genres van 13.00 tot 23.00 uur
12 juni
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
14 juni
KBO: Busdagtocht
18 juni
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2017

10 juli
29 juli
29 juli
5 aug

11 t/m
14 aug
15 aug
17 t/m
20 aug
24 aug
26 aug
26 aug
2 sept

5 sept
5 t/m
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10 sept
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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 slagwerkgroep:
Zomerconcert om 11.00 uur in het park
Open schietconcours Groeningen: 		
Bedrijven en verenigingen schieten
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In augustus kunt u Valentinus 		
weer bellen.
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
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

24 sept
28 sept
30 sept
3 okt
4 okt
7 okt

9 okt
11 okt
16 okt
25 of
26 okt
28 okt
4 nov
7 nov
7 nov
13 nov
16 nov
22 nov
23 nov
25 nov
10 dec
11 dec
13 dec
17 dec
19 dec
19 dec
30 dec

2018

17 t/m
20 mei
29 en
30 juni
1 juli

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
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus weer
bellen.

GELOOFSBIJEENKOMST
Op dinsdag 13 juni, twee weken voor het feest
van Petrus en Paulus (29 juni) willen wij aan
deze twee getuigen van Jezus Christus aandacht besteden. Zij zijn bij uitstek degenen die
staan voor de verspreiding van het geloof in
Jezus Christus. Van een beperkt groepje groeide
de kerk uit tot een gemeenschap die de gehele
wereld omvat, met mensen uit alle volkeren,
talen en culturen. Zij hebben de opdracht om te
getuigen goed begrepen. En dat terwijl één van
hen, Paulus, eerst zelfs een vervolger van
christenen was! We zullen over hen spreken aan
de hand van de DVD uit de serie “Catholicisme”
van de Amerikaanse priester Barron.
Begin: 20.00 uur. Einde: 22.00 uur.
Plaats: Parochieel Centrum in St. Anthonis.
U bent van harte welkom.

Harmonie
de
Herleving
Zomerconcert zondag 9 juli
De watermolen en zijn idyllische omgeving waren sinds jaar en dag toneel van het zomerconcert
waarmee harmonie en slagwerkgroep jaarlijks hun
muzikale seizoen afsluiten.
Dit jaar willen we deze traditie doorbreken en het
concert op een alternatieve locatie organiseren,
en wel in het park aan de Spoorstraat. De centrale ligging en het lommerrijke decor maken deze
groene oase tot een perfect podium van waaraf
de muzikale klanken van onze vereniging door het
dorp zullen klinken.
Onder het genot van een hapje en een drankje (en
hopelijk mooi weer) zal het weer genieten geblazen zijn!

PLUS Wandel4daagse
i.s.m. Stichting JOC
Gilde van Groeningen:
Gildenfestijn in Groeningen op het
Gildeterrein aan de Maasstraat
Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in
Groeningen op het Gildeterrein aan de
Maasstraat

Tot 9 juli!
Wie:

Harmonie en slagwerkgroep
De Herleving, samenspelgroep en
blokfluiters
Waar:
Park (bij slecht weer in
Zalencentrum Concordia)
Wanneer: Zondag 9 juli 2017
Hoe laat: 11.00 uur
Entree:
Gratis
Website: www.herleving.nl

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

In onze Deelparochie zijn zondag 28 mei, Mees
en Raaf Hendriks door Pastoor van der Sluis
door het sacrament van het Doopsel in onze
Kerkgemeenschap opgenomen.
Deze plechtigheid vond plaats in de Kapel in
Groeningen. We wensen dat Mees en Raaf
samen met hun ouders een gelukkige toekomst
tegemoet mogen gaan.

Geslaagde Plus Wandel4daagse!
De wandel4daagse zit er weer op. Van donderdag
18 t/m zondag 21 mei hebben ruim 200 mensen
meegelopen en dan elke dag nog een aantal extra
lopers die één dag meegelopen hebben. De finale
op zondag was super gezellig.
Dit jaar hadden we ook weer een Walkie (selfie
onder het lopen) actie. Elke dag hebben we een
Walkie van de dag gekozen, zie afbeeldingen hieronder respectievelijk van donderdag tot en met
zondag.

Op zondag bij de finale hebben we de Walkie van
de 4daagse gekozen, dat was de Walkie van zondag met de titel ‘Walkie in the air’.
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Bij deze willen wij als organisatie vanuit het JOC
graag Plus Verbeeten Vierlingsbeek bedanken
voor de sponsoring. Onze vrijwilligers voor het vrijmaken van tijd om de posten te bemannen en natuurlijk het allerbelangrijkste: alle enthousiaste
wandelaars. Dankjewel voor jullie enthousiaste reacties en jullie steun.

een ander doet het voor de vele contacten die je
binnen de club kunt opdoen en zo zijn er nog meer
redenen te bedenken. Talloze redenen waarom iemand vrijwilliger is bij Volharding en waar hij of zij
zijn voldoening uithaalt. Wat de reden ook is, de
bijdrage van deze vrijwilligers zorgen ervoor dat
Volharding de club is die het heden ten dage is.
De club waar zoveel mensen bij betrokken zijn en
de club waar zoveel mensen trots op zijn.
Bent u al vrijwilliger, dan willen wij u nogmaals
bedanken voor uw bijdrage en uw inzet. Hopelijk
geniet u er van en wilt u nog lang verbonden blijven aan de club. Bent u nog geen vrijwilliger, maar
heeft u hier wel interesse in, dan horen wij dat
graag. Wij hebben namelijk nog enkele vrijwilligerstaken welke voor komend seizoen nog niet bezet zijn. Om de leden maximaal te kunnen laten
genieten van hun sport, hopen wij deze vrije plekken nog in te vullen. Hopelijk kunt ook u komend
seizoen veel plezier en voldoening halen uit uw
vrijwilligerstaak en bovendien veel gezelligheid beleven met uw team.
•
•
•
•
•
•
•

Hopelijk komen jullie volgend jaar weer gezellig
mee wandelen, dan is de 4daagse van donderdag
17 mei tot en met zondag 20 mei.

Momenteel hebben wij de volgende concrete
vrijwilligerstaken vacant:
Grensrechter Volharding vrouwen 2
(zondagochtend)
Grensrechter Volharding vrouwen 3
(zondagochtend)
Grensrechter Volharding 3
(zondagochtend/begin van de middag)
Scheidsrechters jeugdwedstrijden
(zaterdagochtend of zaterdagmiddag)
Trainers jeugdelftallen
(zaterdagochtend of zaterdagmiddag)
Begeleiders jeugdelftallen
(zaterdagochtend of zaterdagmiddag)

Het is niet belangrijk of u wel of geen ervaring
hebt. Ook als u niet elke week iets wilt doen, maar
wel interesse hebt om af en toe een bijdrage te
leveren, dan horen wij dat graag.

Tot dan!

Vrijwilligers Volharding

Mocht u interesse hebben of nog vragen hebben
dan kunt u een mail sturen naar
info@rkvv-volharding.nl

Voetbalvereniging Volharding is in Vierlingsbeek,
Groeningen en omliggende dorpen een club die
iedereen wel kent. Een club met leden van jong tot
oud, waar plaats is voor iedereen. Jeugdspelers,
senioren en veteranen. Jongens, meisjes, heren en
dames. Prestatie gericht, recreatief en alles wat er
tussenin zit. Belangrijk bij Volharding is dat iedereen
plezier heeft in de sport. Daar waar de een dat plezier haalt uit het nastreven van de maximale prestatie, haalt de ander zijn plezier uit de gezelligheid.

Natuurlijk kunt u ook een van de vele vrijwilligers
vragen naar hun ervaringen.

Het kloppend hart van Volharding zijn de vrijwilligers. Elke dag lopen ze rond bij Volharding, ieder
met zijn eigen taak. De een die komt omdat hij het
leuk vindt om met zijn kind te sporten, de ander
vindt het gezellig om bij een team te horen, weer
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BÈKSE BIERCANTUS 28 OKTOBER 2017

Op 28 oktober organiseert een, gedeeltelijk nieuw
samengestelde, werkgroep voor de 6e keer de enige
echte Bèkse Biercantus!
Wat is eigenlijk een Biercantus?
Een biercantus is afkomstig uit het studentenleven,
waar het al jaren een traditie is en als een geweldig
feest wordt ervaren. Tijdens de biercantus zitten alle
deelnemers aan lange biertafels die opgesteld zijn
voor het podium waar de cantusband actuele en
herkenbare meezingers speelt. Alle bezoekers zingen
uit volle borst mee en nuttigen daarnaast een lekker
biertje wat uit pitchers wordt geserveerd. (Andere
drankjes zijn ook aanwezig.)
Niemand kan zeggen dat hij de tekst niet kent, want
iedereen krijgt bij aanvang van de cantus een
cantusbundel waarin alle teksten van de liedjes
geschreven staan. In Vierlingsbeek is dit feest
inmiddels uitgegroeid tot een traditie waar het ieder
jaar weer super gezellig is.
Na afloop van de biercantus organiseren we ook nog
een spetterende afterparty met diverse dj’s.
Nieuwe cantusband en leuke acties
voor deelnemers en sponsoren
Er is een nieuwe cantusband aanwezig met een
geweldig repertoire. Houd de Facebookpagina
www.facebook.com/BekseBierCantus/ en de Globaal
in de gaten want daarin kondigen we nog diverse
leuke acties en activiteiten aan. Voor de vaste én
nieuwe sponsoren stelden we ook dit jaar weer een
aantrekkelijk sponsorpakket samen.
VROEGBOEKKORTING

BÈKSE BIERCANTUS

Van 4 t/m 11 Juni start er een aantrekkelijke
early-bird actie. Toegangskaarten en
consumptiebonnen kunnen dan tegen een
goedkoper tarief besteld worden in de webwinkel
verkoop/verhuur van www.vierlingsbeekgroeningen.nl

Nieuw logo
Met veel enthousiasme is de werkgroep aan de slag
gegaan en met veel trots presenteren zij nu de flyer met
het nieuwe logo (met dank aan Vincent Vervoort van
Grafisch Vierlingsbeek).
De organisatie is geheel in handen van vrijwilligers en
de opbrengst gaat naar leefbaarheidsinitiatieven in
Vierlingsbeek/Groeningen.

RABOBANKCLUBKASCAMPAGNE
Bedankt voor uw stem(men) op GroeVie
en/of op het project: ‘Kinderen bewegen
massaal op Vrijthofplein’

JUBILEUMEDITIE BÈKSE BRUGGENLOOP 2017
Met op 10 september het:
VRIJTHOFPLEIN-BEWEEGPLEIN

‘Kinderen bewegen massaal op het Vrijthofplein!’
Onder dat motto gaan alle kinderen uit Vierlingsbeek en
Groeningen in de komende weken de uitdaging aan om
één of meerdere beweegtoestellen te ontwerpen. De
mooiste en beste ontwerpen worden op 14 juni aan een
deskundige jury gepresenteerd. De winnende
ontwerpen worden ook echt
gemaakt. Op 10 september
kunnen alle kinderen (maar ook
volwassenen) gebruik maken
van deze beweegtoestellen. Op die dag kunt u ook
genieten van het Smartlappen en kapellenfestival. Voor
meer info over de ontwerp-wedstrijd kunt u terecht bij
GroeVie: stggroevie@gmail.com

.
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dag, straattheater en gezelligheid. En wat in die 25
jaar ook niet veranderd is: de entree is geheel gratis!
Op De Tôffel 2017 wordt om 13.30 uur afgetrapt
door Cannonball Cletus, de overtuigende winnaar
van bandwedstrijd Op Ut Tuffelke. Het kwartet uit
Venlo omschrijft haar muziek als “energieke feelgood
rock” en daarmee slaan ze de spijker op zijn kop.
Aangevuld met twee extra blazers zorgt Cannonball
Cletus ongetwijfeld meteen voor het eerste feestje
van de dag. Verslavende nummers met rauwe vocalen, energieke melodieën, een snufje ouderwetse
rock ’n roll vermengd met harde garage-pop en een
hoog ‘we don’t give a fuck’-gehalte, dat is waar het
bij Lookapony om draait. Samen met producer
Ravan Aartsen (Mozes And The Firstborn) doken de
vier kwajongens de donkerste kelder van Eindhoven
in om er afgelopen februari weer uit te komen. Met
hun zeer aanstekelijke debuutalbum Ha-Satan onder
de arm.

MVC’64 bedankt alle kopers van onze jaarlijkse
huis aan huis lotenverkoop.
Kijkt U ook eens op onze website voor de
thuiswedstrijden en actuele berichten van onze
vereniging! www.mvc64.nl
Uitslag Loterij MVC’64 20 mei 2017.
De gewonnen prijzen kunnen, tegen inlevering van
het juiste lotnummer, afgehaald worden bij
Leanne Oudenhoven, Vierlingh 10, Vierlingsbeek
tel: 631940

Over naar Het Andere Podium. Daar wordt het bal
geopend door Bartek. Korte, felle popsongs en dan
heel hard. Met de EP Beach en hun onlangs verschenen eerste full-lenght Bartek manifesteerden de
Amsterdammers zich als de vaandeldragers van de
underground fuzzrock. Het trio trok een spoor van
gutsend zweet en piepende oren door Nederland
tijdens de laatste Popronde en kreeg de Noorderslag moeiteloos op zijn knieën. The Jerry Hormone
Ego Trip is de band van de Rotterdamse schrijver
(en ex-gitarist van The Apers) Jerry Hormone. Eind
2016 verscheen Stout! Stout! Stout!, een plaat vol
pakkende riffs en hooks, “na-na-na’s” en vuilbekkerij. Onbekommerde sixties nederbiet met een nononsense houding. Hun nummer Ik Ben Zo Wild,
Man zegt alles over de reputatie van Jerry Hormone
en zijn piepjonge, superstrak spelende Ego Trip.

(De prijzen moeten vóór 1 januari 2018 zijn
afgehaald.)
Loterij 20 mei 2017
Lotnummer
1 Prijs Kleuren TV (LED)
0684
2 Prijs Bonnen Bolle Buik t.w.v. €40,00 2256
3 Prijs Karaf met glazen
0557
4 Prijs Windlicht (zwart)
4405
5 Prijs IJscrusher
3951
6 Prijs Lichtslinger
4106
7 Prijs Country style fles
3502
8 Prijs Amuseset
1088
9 Prijs Theedoos
0700
10 Prijs Sleutelkastje
0276
11 Prijs Collage lijst
1980

Terug naar Het Ene Podium, naar Donnerwetter.
Dit Arnhems/Nijmeegse viertal maakt psychedelische rootsmuziek gecombineerd met het venijn van
punk. De intense liveshows klinken alsof Wilco,
MGMT, White Denim, The Cramps en Grizzly Bear
samen het podium beklimmen en ze Nick Cave als
bezwerende frontman hebben gestrikt. Van klein en
dreigend naar groots en meeslepend. Van rauw tot
romantisch en van vuil tot virtuoos. Een live-sensatie
die je een keer gezien moet hebben, aldus OOR.
“Wat Herman Brood was voor de rock, is Herman
Brock Jr. voor de bluegrass”, zo kondigde Lowlands
hem in 2015 aan. Gewapend met gitaar, dobro,
mandoline, banjo, viool en bas spelen en zingen
Herman Brock Jr. en zijn vijfkoppige band zeer toegankelijke, originele en traditionele bluegrass, hillbilly
en old-time music. Prachtige close-harmony rond
één microfoon om het authentieke geluid te garanderen. De vliegensvlugge handen van Brock en de
zijnen weten raad met elk instrument dat snaren
heeft. Brock Jr.’s muziek is geen gimmick maar is
bluegrass zoals je die gewoon niet tegenkomt in
Nederland.

VIERLINGSBEEK STAAT VOOR
DE 25E KEER OP DE TÔFFEL!
Wie 25 jaar geleden zou hebben gezegd dat Op De
Tôffel anno 2017 nog steeds zou bestaan zou op
z’n minst op gefronste wenkbrauwen hebben kunnen rekenen. Maar het is écht waar: het is 2017 en
Op De Tôffel is nog steeds springlevend! Op zondag
18 juni is het Vrijthof wederom het vertrouwde decor
voor dit unieke festival. Voor de 25e keer dus weer
een mooie dag vol fijne popmuziek van vandaag de
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De indierockveteranen uit Den Haag zijn springlevend! Death Alley speelt een energieke mix van proto-hardrok-punk en psychedelica. MC5 meets Blue
Oyster Cult meets Hawkwind. Het Amsterdamse
viertal bracht in 2015 het nu al klassieke debuutalbum Black Magick Boogieland uit en verpletterde
onder andere Roadburn, Best Kept Secret en Hellfest. Soul brothers Motörhead en Peter Pan Speedrock kunnen gerust zijn: hun erfenis is bij Death Alley
in meer dan goede handen.

Het intieme en sfeervolle Koningskerkje is wederom
hét podium voor mooie ‘kleine’ akoestische optredens. Gastheer BJ Baartmans ontvangt de singer/
songwriters Liz Francis (winnaar Songwedstrijd in
De Weijer te Boxmeer), Mercy John (Brabantse
Ryan Adams, Bruce Springsteen en Tom Petty in
één), Dan Tuffy (Australiër vol verhalen diedoet denken aan Nick Lowe, Tom Waits en Townes van
Zandt), Stephanie Struijk (Limburgse folkie a.k.a.
Stevie Ann met Nederlandstalig repertoire), Op Zoek
Naar Johan (Brabantstalige folk, roots en countryblues oftewel Brabicana uit Gemert) en Charl Delemarre (oud winnaar van de Grote Prijs Van Nederland vol gepassioneerde Nederlandstalige liedjes,
recht uit het hart en uit het leven gegrepen).

Even bijkomen van de stortvloed aan muziek? Ook
dit jaar is er tijdens Op De Tôffel weer straattheater.
Drie acts komen het Vrijthof onveilig maken en zorgen ervoor dat er tijdens ODT17 ook nog gelachen
kan worden: Luister Naar Je Hert (onver-wacht, midden in het jachtige leven, ben je aangeschoten wild),
Sonic Twins (megafoontweeling die schaamteloos
verrast en verwondert) en Love Is In The… (alles is
liefde en liefde is overal). Zoek ze op of kom ze tegen en geniet ervan. Daarnaast is er in de Bibliobeek
een expositie van muziek x artblog Schoffel & Hark.
Via hun Instagram, Spotify en Facebookpagina tippen Schoffel & Hark, ondersteund door artwork,
muziek waarvan zij vinden dat die een luisterbeurt
verdient. Voor de 25e editie van Op De Tôffel zal het
collctief aan de hand van dit concept een aantal artiesten uit de historie van Op De Tôffel uitlichten.
Bewonder het artwork en geniet van de bijbehorende klanken.

Op Het Andere Podium klinkt inmiddels een “lang
zal ze leven” voor Hallo Venray. Daar waar Op De
Tôffel zijn 25 jarig jubileum viert, bereikt Hallo Venray de respectabele leeftijd van 30 jaar. Bij de
meeste bands van 30 zit de sleet erop maar Hallo Venray daarentegen viert zijn verjaardag met
een nieuw album dat feller en urgenter klinkt dan
ooit tevoren. De titel van dit veertiende (!) album is
Where Is The Funky Party? En Hallo Venray geeft
zelf het antwoord. Het swingt, het schuurt, het is
monter en melancholiek tegelijk. Een prachtplaat
die wordt bedolven onder een sterrenregen in de
muziekpers.

Op Het Ene Podium staat inmiddels het grootste talent van de Nederlandse popmuziek van dit moment:
Jeangu Macrooy. Zijn krachtige soulvolle track Gold
werd vorig jaar opgepikt door 3FM die hem uitriep
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tot Serious Talent. En en passant werd hij ook nog
genomineerd voor een Edison als Beste Nieuwkomer.
In april verscheen zijn debuutalbum High On You,
dat op handen wordt gedragen door de muziekpers.
De warme sound en vocalen van Macrooy bewegen
van intiem en kwetsbaar naar rauw en uitgesproken.
Een sprankelende mix van duistere folk, footstomping blues en roodkoperen rhythm ‘n’ soul. Jeangu
Macrooy en zijn achtkoppige band beheersen het
allemaal!

woorden, “geadopteerd” door Boaz van de Beatz.
Vanaf dat moment ging het hard. Hij gooide direct
hoge ogen met zijn entree op de Nooit Meer Slapen
remix met Ronnie Flex en Bokoesam van Yellow
Claw. Hij zette dit succes voort met de single en videoclips van Uit De Noordzee, Benzine, Brief en Val
In Je Huis. Met zijn robuuste Safehouse EP zet Kid
De Blits de toon opnieuw. Op deze tien tracks tellende langspeler werkt hij samen met Ronnie Flex,
Idaly, Murda, Def Major en Cartiez en de producers
Jack $hirak en P.Ape. Live gaat het dak er zeker af
want de energieke Kid De Blits weet als geen ander
hoe je een feestje bouwt.

Vier keer stond Marco Roelofs Op De Tôffel: één
keer als presentator, drie keer als frontman van Heideroosjes. En tijdens de zilveren jubileumeditie is hij
terug met zijn nieuwe band Stavast. De teksten van
Roelofs vormen de basis voor de nummers die hij
samen schreef met gitarist Robin Baard (I Against I),
die hij kende uit de Heideroosjes tijd. De Nederlandstalige rocksongs op het afgelopen maart verschenen debuutalbum Stavast zijn tekstueel geënga
geerd. Want dat blijft ook na meer dan 150 geschreven liedjes onveranderd. Roelofs: “De chaos van
alledag biedt nog altijd voldoende inspiratie” Rock
met een ruw randje dus. Al waart de punkrock nog
altijd rond. “Zeker. Toch gaat Stavast dieper. Het is
meer gelaagd. Ik ben ouder, wijzer maar ik heb nog
steeds wat te melden”.

Op De Tôffel 2017 wordt afgesloten met de heerlijk
tijdloze reggae van The Dubbeez. Het jonge zestal
uit Almere weet klassieke roots- en dubreggae een
overtuigende reboot naar het jaar 2017 te geven.
Sprankelende composities die het beste van de klassieke reggae vertalen naar het hier en nu. De band
koestert grote voorbeelden als Lee ‘Scratch’ Perry,
King Tubby, Black Uhuru en Damian Marley. The
Dubbeez wonnen in augustus 2016 de World Reggae Contest op het Ostróda Reggae Festival in Polen en mochten als winnaars afgelopen februari naar
Jamaica om daar hun aanstaande debuutalbum op
te nemen. Wie daar niet op kan wachten kan zich
helemaal te buiten gaan aan deze vet swingende
reggaeparty. Een bruisend slot van een mooie dag!
Naast alle muziek is er ook een uitgebreide festivalmarkt met diverse etenswaren en snuisterijen. De
presentatie van het geheel is in handen van Denvis,
artistiek duizendpoot.
Het is voor de bezoekers verboden om eigen drank
mee naar het festivalterrein te nemen. Op De Tôffel is een gratis toegankelijk festival en wil dat graag
blijven. Inkomsten uit de horeca zijn voor de organisatie dan ook onmisbaar. Vandaar dat het meenemen en nuttigen van eigen drank niet is toegestaan.

Weer terug naar Het Andere Podium, naar Linde
Schöne, maker van de beste Nederlandstalige R&B
in tijden. De Nijmeegse zangeres debuteert in september 2016 met de EP Liefde Van De Vloer. En meteen maakt Linde indruk met haar liedjes. Na optredens bij onder meer DWDD en 3FM wordt haar
show op Noorderslag beoordeelt tot één van de
beste van het hele festival. Singles als Club Overleeft Wel, Sorry Maar en Liefde Van De Vloer vestigen haar zodanig dat ze een half jaar na haar debuut al voor een 3FM Award wordt genomineerd in
de categorie Beste Artiest. En nu is er dan Linde
Van Nimma, de spiksplinternieuwe EP waarop wederom een nieuwe Linde Schöne te horen is. Er was
geen artieste zoals Linde Schöne. Nu dus wel. Fata
Boom is een muzikaal project vol beats, raps, refreinen en mixen. Trippy elektro hiphop. Single D.D.D.
(Drop Down Deep) doet denken aan M.I.A., Die Antwoord en Missy Elliot. Fata Boom pakt je bij de strot
en verslindt je met huid en haar. Met de nodige portie glitter en glamour. Kid De Blits werd, in zijn eigen

Alle informatie over Op De Tôffel 2017 is te vinden
op www.opdetoffel.nl.

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 | LIZ FRANCIS |
CANNONBALL CLETUS | LUISTER NAAR JE HERT
| SONIC TWINS | LOVE IS IN THE … | SCHOFFEL
& HARK
www.opdetoffel.nl
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Stichting Op De Toffel dankt:
Alle Vrijwilligers
Onze Bluumkes
A&P Zeefdruk
A. Theunissen Constructies BV
A2C - Accountants
ABC Afbouwcentre
Actio Verhuur
Adr. Spierings BV
Machinehandel & Koeltechniek
Advocaat Mw. Mr. H.C. Egger-van Oppen
Allroundservice Vierlingsbeek
AppVent
Arno Thijssen Stukadoors & Texwerk
Atelier Mai
Auto- en Motorrijschool Peeters
Autobedrijf Harm Martens
Autobedrijf Kusters BV
Automaterialen De Elzen / Brezan
Autoservice Kamps
Axender BV
B&B Boerderijherberg Van Riswick - Juriëns
Bardoel Tuin- en Bestratingsspecialist
Bas Winkelmolen
Basisschool Laurentiushof
Beautysalon Chantal
Beautysalon Mooi Meisje
Bèkse PubQuiz
Berly-Fleur
Blommestein Hoveniers
Boomkwekerij De Schans
Boomkwekerijen Bardoel BV
Boomwereld
Bouwbedrijf A.G. School
Broeren Opleidingen
Café Zaal Restaurant De Wildeman
Cafetaria Happy Corner
Colors@Home Siebert Wonen
Creemers Glas- Schilder- en Onderhoudswerken
Cybox
DA Drogist
Dayens HR Support
De Haas Verhuur
De Vos Containerservice
Derde Divisie
Détech Engineering BV
Dierencentrum Ommehof
Djeenz
Dorpsblad Globaal
Duikgoed
Dutch Cups
Evers Installatieburo B.V .
Evers Melkveehouderij
Fam. Arts
Fam. Van den Boogaard
Finidi Groothandel in Carnaval en Feest
FPK
G. de Groot Bouw
G. Reijnders Tegelwerken
Gastenverblijf “Slapen bij Ons Thuus”
Gemeente Boxmeer
Grafisch Vierlingsbeek
Grand Café Broer & Zus
Groenkompas
Gryphus
Harmonie De Herleving
Haveco Zitmeubelen
Havens Graanhandel N.V.
Herberg Thijssen
Hotel Asteria
Hoveniersbedrijf Keuten Van Loon
HRM2Share BV
Hubo Overloon
Hyfass Adviesgroep
InBev AB Nederland / Jupiler
InternActief Administratieve diensten
en Managementadvies
Jabo Landbouw / Technische handel
Jacobs & Smits Metaalbewerking BV
Jansen Bouwontwikkeling BV
Jaro-Controls
Jenniskens Dakbedekking

Oploo
Groeningen
Deurne
Vierlingsbeek
Boxmeer
Rijkevoort
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Venray
Vortum-Mullem
Vierlingsbeek
Boxmeer
Heijen
Cuijk
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Groeningen
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Bangkok
Vierlingsbeek
Overloon
Vierlingsbeek
Groeningen
Groeningen
Geijsteren
Groeningen
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Overloon
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Boxmeer
Overloon
Vierlingsbeek
Milsbeek
Boxmeer
Eindhoven
Eindhoven
Vierlingsbeek
Overloon
Vierlingsbeek
Maashees
Lelystad
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Oostrum
Den Haag
Overloon
Vierlingsbeek
Leuth
Boxmeer
Vierlingsbeek
Overloon
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Maashees
Vierlingsbeek
Venray
Venray-Merselo
Vierlingsbeek
Overloon
Nieuw-Bergen
Breda
Vierlingsbeek
Maashees
Boxmeer
Wijchen
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
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Jeroen Stevens Grondverzet
Jilisen Makelaardij
Jip Concept & Creatie
John Ebbers Metsel- en Tegelwerken
Joren Klauwverzorging
J. v/d Rakt Graafmachineverhuur - Grondwerk
K. Joosten-Graat - Therapeutische
Elastische Kousen
Kampeercentrum Vierlingsbeek
Kapsalon - Nagelstudio José
Kastjemenou
Keulen Automaterialen
Klinkerboerderij
Klusbedrijf Fons Peltenburg
Klusbedrijf Vierlingsbeek
Koelen Timmerwerken
Kremers Transport
Kuda Electro BV
Kwekerij De Kamp
L. Akkermans Boomkwekerij BV
Landbouwmechanisatiebedrijf Th. Peeters
LandvanCuijk.nl
Leeijen Metsel- & Tegelwerk
LekkerBèks
LIHO Telecom & Safety Systems
LIMA Machinale Houtbewerking
Loonbedrijf Van Kempen Vierlingsbeek
Maasland Radio
Manege Klaphekken
Mar-Oil Smeermiddelen
Mini-Camping De Brunk
Mola B.V.
Montagebedrijf Bliksemtechniek
Motor Service Vierlingsbeek
Mulders Auto’s
Munckhof Groep
NLmeubel
Notariskantoor Vierlingsbeek
Oikia Advies
P. Gooren Administraties
Personato
PLUS Verbeeten
Profile Gennep Frans Thijs
QL Risk & Insurance Management
R&R van Rens Boomkwekerij
REMAX PC
Rienties Tuinmachines BV
ROC Gilde Opleidingen Hout & Meubel
Salon Toine
Schildersbedrijf Romeo Hendriks
Slagerij Roland Centen
Smits Sound
Sportmassage Jacobs
Stevens Hout VOF
Syntax Personeelsdiensten BV
System Intelligence
‘t Genot Ambachtelijk Pannenkoekenrestaurant
Tandartspraktijk Molenbeek
Tapijthuis Boxmeer
Teun Nabuurs BV
Timmermans Gerard en Mariëlle
Toonen Event Support
Top Sport & Groen BV
Van Bon Elektro
Van den Akker & Blenckers Stukadoors
Van den Boogaard Veerdienst
Vierlingsbeek-Bergen
Van der Wouw Design
Van Welie Opleiding en Advies
Veehouderij Verstegen
Venlona Licht- en Geluidsystemen
Verbroekken Holding B.V.
Verhuurbedrijf Lumar B.V.
Verkeersschool Beumers
Vitelia Voeders
Vrumona BV
VTS-Transport
Welcom bij Janssen
Wilbert Jeuken Hoeve de Knol
Wim Geurts
Zalencentrum Concordia

Maashees
Venray
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Groeningen
Overloon
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Boxmeer
Bergen (L)
Vierlingsbeek
Maashees
Vierlingsbeek
Overloon
Maashees
Groeningen
Vierlingsbeek
Maashees
Vortum-Mullem
Boxmeer
Groeningen
Vierlingsbeek
Nuenen
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Bergen (L)
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Groeningen
Beugen
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Horst
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Venray
Vierlingsbeek
Gennep
Venray
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Maashees
Venlo
Overloon
Vierlingsbeek
Overloon
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Venray
Vierlingsbeek
Mill
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Boxmeer
Vortum-Mullem
Vierlingsbeek
Mill
Overloon
Boxmeer
De Rips
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Venlo
Weert
Horst
Nieuw-Bergen
Oirlo
Bunnik
Boxmeer
Boxmeer
Holthees
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
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Daags na de Tour
blijft zich verder
ontwikkelen en
professionaliseren

Extra meet en greet renners op
groot podium, handtekeningenjagers naar de Baronie

24 JUNI 2017
19:30 UUR

Handtekeningenjagers en pers die maandag
24 juli tijdens Daags na de Tour de tourhelden
en andere profrenners en - rensters willen aan
schieten, kunnen dat dit jaar niet doen bij sporthal het Hoogkoor. De sportaccommodatie wordt
verbouwd. De permanence, de locatie waar de
renners hun rugnummers ophalen en weer inleveren, is dit jaar gevestigd in hotel/restaurant
de Baronie, op de hoek van de Stationsweg en
Spoorstraat. Voor de komende Daags na de
Tour staan meer nieuwigheden en noodzakelijke
aanpassingen op stapel.

Kladderadatsch
Vanaf een ponton op de Maas nabij
het pontveer in Vierlingsbeek
Entree € 6.00

King Size Trio

Extra overtochten pontveer na afloop
Neem zelf eventueel een deken of
klapstoel mee om op te zitten
www.zev.zingt.nl

Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek

ZEV Light

Natuurlijk worden achter de schermen van de Boxmeerse wielerronde al weer bergen werk verzet.
Varen op de automatische piloot is er niet bij. Elk
jaar steken zaken de kop op die hernieuwde aandacht verdienen. Daarbij is de organisatie jaarlijks
doende vernieuwingen door te voeren om de ronde
te verbeteren en te professionaliseren. Om met de
permanence te beginnen: omdat sporthal het Hoogkoor tijdens de zomermaanden een grondige renovatie ondergaat is het gebouw tijdens Daags na de
Tour niet beschikbaar. Dat wil zeggen dat de renners elders moeten inschrijven en douchen.
De handtekeningenjagers moeten voor een keer
naar hotel-restaurant de Baronie aan de Spoorstraat. Want daar schrijven de renners zich dit jaar
in en halen er hun rugnummers op. Voetbalvereniging Olympia’18 aan de Graafseweg stelt naar alle
waarschijnlijkheid de douches beschikbaar voor de
renners. “De maatregel is maar voor een jaar”, zegt
bestuurslid Jan van den Heuvel. “Als de sporthal
klaar is, gaan we met de permanence en douches
terug naar die locatie.” Voor het eerst sinds jaren
ontbreekt op de Spoorstraat de tribune in de eerste
bocht na de start- en finishlocatie. “We willen de
plek rond de vip-tent wat meer uitstraling geven”,
zegt rondebaas Pierre Hermans. “Op de plek van
de tribune komt een verhoogd vip-terras met een
tent. De mensen hebben zodoende prima uitzicht
over de Spoorstraat met start en finish.” De grote
vip-tent staat evenals voorgaande jaren op het begin van de Rembrandt van Rijnstraat, eveneens direct aan het parcours. Een volgende aanpassing
is de inrichting van de start- en finishlocatie op de
Spoorstraat. Vorig jaar werden de jury- en comitéwagen aan de andere kant van de straat neergezet,
de kant van café Cambrinus. Die opstelling beviel
minder goed dan gedacht, zodat het oude vertrouwde beeld van voor de wijziging weer terugkeert. Jurybus en comitéwagen steken de straat
weer over. Om het publiek nog beter te bedienen,

Inloopbijeenkomst
‘Op adem komen na borstkanker’
Woensdag 14 juni organiseert Borstkankervereniging Nederland in het Maasziekenhuis een inloopbijeenkomst voor patiënten, ex-patiënten en
hun naasten over het thema ‘Op adem komen na
borstkanker’.
De inloopbijeenkomst vindt plaats van 13.30 tot
16.00 uur in het vergadercentrum (achter het restaurant) op de begane grond van het Maasziekenhuis. De toegang is gratis, aanmelden is niet
nodig.
BREATH
Veel vrouwen ervaren dat hun leven ingrijpend is
veranderd na de behandeling van borstkanker.
Voor hun omgeving lijkt alles juist weer normaal
te zijn. Hoe ga je daar mee om en hoe kun je daar
een nieuw evenwicht in vinden? De afdeling Medische Psychologie van het Radboudumc heeft
speciaal voor vrouwen die klaar zijn met de behandeling van borstkanker het zelfhulpprogramma
BREATH ontwikkeld. Het programma ondersteunt
het emotionele herstel na de behandeling en is gericht op het toenemen van de eigen kracht en mogelijkheden. Tijdens deze bijeenkomst legt Judith
Prins, professor aan de Radboud Universiteit Nijmegen, uit wat dit zelfhulpprogramma precies inhoudt.

13

wordt een extra meet en greet met de beroepsrenners en de wielrensters ingepast. De mogelijkheid
om alleen bij start- en finish kennis te maken met
de mannen- en vrouwen-professionals vindt de organisatie wat magertjes. Daarom wordt ter hoogte
van de Rochusrotonde aan het begin van de Burgemeester Verkuijlstraat een mobiel podium geplaatst waarop de profs zich een tweede keer aan
het publiek kunnen presenteren. De speaker van
dienst houdt op het podium met enkele renners
wat korte interviewtjes. De bedoeling is ook dat de
profs op een bord op het podium hun handtekening zetten. De tweede bedrijvenronde van Daags
na de Tour, om de wisselbokaal Industriële Kring
Land van Cuijk en Noord-Limburg, zit al volgeboekt. Vorig jaar werd die ronde voor het eerst
verreden. Kocken Tweewielers uit Boxmeer won
de trofee. Dit jaar rijden de deelnemers met transponders om zodoende iedereen te kunnen klasseren. De organisatie legt dit jaar extra de nadruk
op de vrouwenkoers. Alles wordt in het werk gesteld om het grootste deel van de vaderlandse top
aan de start te krijgen. Dan staat ook meteen de
wereldtop aan het vertrek, want de Nederlandse
rensters delen op dit moment op deze aardbol op
veel fronten de lakens uit.

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

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!

Zondag 11 juni om 10.00 uur zijn de kinderen
van Vierlingsbeek (ook de allerkleinsten!) en hun
ouders in Concordia uitgenodigd voor:

“De verjaardag van Wouter,
de Limonadekabouter”
Een gratis interactieve kindervoorstelling
waar muziek centraal staat: een echt
“Limonadeconcert” dus…..
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

Wouter de Limonadekabouter is jarig maar weet niet waar hij zijn feestje zal vieren. Onder begeleiding van
de muziek van de slagwerkgroep,
de Muzikids, de blokfluiters en
harmonie De Herleving gaat hij
samen met Ellen Smits en alle
kinderen in de zaal uitzoeken wat
het leukste feestje zal worden….
Met limonade natuurlijk!

Gryphus Formule 1 Café

Het is weer voorjaar en dus trekt het Formule 1
Circus weer de wereld rond. De eerste rondjes zijn
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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. En U?
➢ zondag 11 juni: GP CANADA
➢ zondag 25 juni: GP AZERBEIDZJAN
➢ zondag 9 juli: GP OOSTENRIJK
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

Voor al uw bedrijfsuitingen!

Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop

rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect

tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk
van ons werk.

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

Gryphus?

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

Uw gezondheid... mijn zorg!

Treffer

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud
reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl

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

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

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



adverteren
doet verkopen

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
Dinsdag gesloten

Inloopuren van 16.30 tot 18.00 uur

Spoorstraat 10 Vierlingsbeek
Tel 0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Tapijtreiniging
Vanaf heden zijn we weer in het bezit van
twee tapijtreinigers voor de verhuur.
De tarieven zijn voor: een halve dag slechts
€ 10,00 en voor een hele dag € 17,50.

De reiniger kost € 5,95 per liter wat goed is voor 55m2.
Uiteraard kunnen wij de tapijtreiniger brengen
en ophalen. (ook voor autobekleding en bankstel)

bouwadvies en -begeleiding

Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

T: 06-53883255 | E: info@ketelaarsbouwhulp.nl | W: www.ketelaarsbouwhulp.nl
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Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
• De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
• De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing

Gratis aircocheck in de maand Juni
maak nu uw afspraak

Schootsveld 2
5821 EH Vierlingsbeek
Tel: 0478-634020
info@muldersautos.nl

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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

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

Café - Zaal

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

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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Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek
Telefoon: 06-290 78 108

Wellness & Beauty

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nl

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

Warme Bakker Degen

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

Reclame: 12 t/m 17 juni - Vaderdag 18 juni
● Tegeltaartje voor vader € 11,00
● Kruimelvlaai € 7,30
● V-kornbrood € 2,35
● Worstenbroodje €1,10
Reclame: 19 t/m 24 juni
● Bananenvlaai € 10,35
● Vezelbrood € 2,35
● 5 Assorti harde broodjes € 1,85
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.martensasperges.nl

Campervakantie
Onbegrensd op pad met W-Camp

Camperverhuur Groeningen

w-camp.nl | 06 40899817
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BROEREN






Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl





Restaurant - Grand café - Proeverij

Opzoek naar nieuwe meubels?

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

Neem eens contact op met ons. Wij maken
meubels speciaal voor u op maat.
Schootsveld 5

Bouw

Vierlingsbeek

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

0478-632232

s
u
l
k
en o p m a a t

op maat

René Gerrits

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

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek
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Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over
TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

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

info@blommesteintuin.nl

kijk op de website www.salontoine.nl

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

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

Dag en nacht
jouw bankzaken
beheren

Veilig en snel
via internet

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
www.rabobank.nl/lvcm
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ontspanning
dansen
genieten
vrij zijn
Joffershof Vierlingsbeek

www.movewise.nl

iedere maandagavond

06 10235305

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

Alles voor wand en Plafond!!!

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

