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gekozen (normaal gesproken de vaste repetitieavond van de harmonie).
Laat u verrassen door het optreden van de
blokfluiters, muziekleerlingen, de Muzikids, slagwerkgroep en harmonie De Herleving. Om alvast
een tipje van de sluier op te lichten: u zult onder
andere worden overvallen door de swingende
klanken van Elvis, statige melodieën uit het ZuidAmerikaanse Andesgebergte en de bekendste
nummers van Amy Winehouse.
Onder het genot van een hapje en een drankje
(en hopelijk mooi weer) zal het weer genieten
geblazen zijn!
Tot 19 juni! We hopen dat u in net zo’n grote
getale komt kijken als vorig jaar!

Aankondiging harmonie en slagwerkgroep De Herleving
Zomeravondconcert 19 juni

Vorig jaar hebben we onze jaarlijkse afsluiting van
het seizoen, het zomerconcert, voor de eerste keer
in het park aan de Spoorstraat gehouden in plaats
van bij de watermolen. Dat is zo goed bevallen
dat we dit jaar ook weer voor deze locatie hebben
gekozen. Zowel de centrale ligging in het dorp
als het fantastische groene decor maken de plek
uitermate geschikt voor een muzikaal optreden
voor de Bekse bevolking.
Enig verschil is dat we dit jaar vanwege organisatorische redenen voor de dinsdagavond hebben

Wie:

Harmonie en slagwerkgroep
De Herleving
Waar:
Park aan de Spoorstraat (bij slecht 		
weer in Zalencentrum Concordia)
Wanneer: Dinsdag 19 juni 2018
Hoe laat: 19.30 uur
Entree:
Gratis
Website: www.herleving.nl
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30 juni

Van de redactie:
●

●

●

●

30 juni

Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers.
Wij kunnen ook in ons Koningsparkje
genieten ván en ín rust en groen.
Voor de eindexamenkandidaten zit het
erop.... rust of onrust, wát de uitslag ook
mag zijn: fijne zomervakantie!
Een zucht van opluchting bij velen:
Volharding heeft zich veilig gespeeld in de
2e Klasse H.
Muziek op de Maas: genieten van zang- en
muzikaal talent op een unieke locatie!

29 en
30 juni
1 juli
1 juli
1 juli
2 juli

AGENDA

2 juli

2018

6 t/m
8 juli
12 juli
28 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
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

28 juli
9 t/m
12 aug
10 t/m
13 aug
14 aug
20 aug
23 aug
25 aug

Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in 		
Groeningen op het Gildeterrein aan de
Maasstraat
Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in 		
Groeningen op het Gildeterrein aan de
Maasstraat
Groenings Koor: luistert tijdens grote 		
Gildedag mis op
Niederrheinsche Radwandertour
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Café De Zandpoort
Zangvereniging Vondel: 			
Seizoensafsluiting
Outlands Open Air
KBO: Blauwe bessen excursie
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
Deze maand geen ophaalronde oud 		
ijzer! In augustus kunt u Valentinus 		
weer bellen.
Kindervakantiewerk Vierlingsbeek en 		
Groeningen
Kermis Vierlingsbeek
KBO: Kermismatinee Joffershof
Zangvereniging Vondel: Eerste repetitie
nieuwe seizoen
KBO: Fietsen naar Kevelaer
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

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
IBAN: NL77 RABO 0154 3925 02
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
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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.

parochianen richting Kevelaar. Een prachtige
lentedag zorgde voor een zonnige begroeting bij
de Genadekapel op de Kapellenplatz.
Ook dit jaar was de Kaarsenkapel gereserveerd.
Een feestelijke viering waarin Pastoor van de Sluis
voor ging. Geassisteerd door misdienaar, lector,
acolieten en organist werd het een mooie viering
met gezongen Marialiederen. De Pastoor had een
zeer toepasselijke overweging over wat Maria voor
ons betekent en teweeg kan brengen. Eindigend
met een mooie verwijzing naar een gebed voor
alle moeders; de dag erna was het immers
Moederdag.
In het Priesterhuis stond na de viering koffie en
koek klaar. Een ruime keuze aan heerlijke “Kuche”
die voor ons waren klaar gemaakt. Een gezellig
weerzien voor degene die het vorig jaar ook mee
waren. En een gezellige kennismaking voor de
parochianen uit de verschillende dorpen die elkaar
nog niet kennen.
Hierna splitste de groep zich op. In de Biechtkapel
werd het rozenkransgebed gebeden. Speciale
gast tijdens onze bedevaart was broeder Marinus
die tijdens het Rozenkransgebed de gebeden
en bijzondere intenties verwoordde. De andere
groep bezocht het mooie Mariapark en liep
biddend en zingend de Kruisweg. In het Mariapark
stonden prachtige rododendrons te bloeien zodat
bij elke statie een paarse bloem kon worden
achtergelaten.
We kunnen terugkijken op een mooie middag. Een
middag waarbij parochianen uit de verschillende
dorpen elkaar op een bijzondere manier mochten
ontmoeten. Voor degen die ook eens mee willen
gaan op bedevaart met de parochie naar Kevelaar;
de volgende vindt plaats op zaterdag 11 mei 2019.
De Pastoraatgroepsleden:
Marietje Hubers en Anjo Welles.

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

Het is een drukke tijd voor leden van het
Groenings koor: 4 uitvoeringen in een korte tijd.
Op 20 mei zongen we op een sfeervol grasveld
voor de kapel van Groeningen waar het Gilde
haar jaarlijkse Gildedag vierde met o.a. een mis.
Vanuit een kiosk brachten we stukken uit Missa
Festiva van John Leavitt ten gehore en andere
sfeervolle nummers. Dit is elk jaar weer een traditionele bijeenkomst met veel Gildevertoon en zang

Bedevaart naar Kevelaar op
zaterdag 12 mei.
15 auto’s vol bedevaartgangers vertrokken op
zaterdagmiddag 12 mei jl. met iets meer dan 50
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van ons. Mocht u dit gemist hebben dan kunt u op
zondag 1 juli naar de “Kathedraal van Groeningen”
( een omgebouwde schuur van kwekerij Ebben).
Daar luisteren we dan ook een mis op omdat er
een Gildefestijn plaatsvindt.
25 Mei waren we in het verzorgingshuis “Het
Hoogveld” in St.Anthonis waar we onder ruime
belangstelling weer een mis zongen. Mocht u
denken dat we alleen maar geestelijke liederen
zingen dan hebt u het mis. Dit waren enkel toevallige omstandigheden.
Zondag 24 juni geven we een concert in Nijmegen
in het verpleeghuis Joachim en Anna. Een sfeervol
concert gaat het worden waar we veel zin in
hebben.
Op 6 juli sluiten we ons koorseizoen af met een
feestje bij een van de koorleden thuis

draaide in die zes seizoenen 104 voorstellingen
met drie verschillende producties: ‘In the Name
of U2’, ‘U2 in Blinding Lights’ en ‘An Evening
With You U2’, waaronder in het de Oude Luxor in
Rotterdam, het DeLaMar Theater in Amsterdam en
het Beatrixtheater in Utrecht. Dat was een fantastische tijd, die we nu samen met Emiel en Leon
nogmaals willen gaan beleven. We zijn momenteel
druk bezig met de voorbereidingen, want het
opzetten van een professionele theatertour doe
je niet zomaar, het is en wordt een mooi muzikaal
avontuur.”
Tijdens de theatertour wordt de muziek gecombineerd met allerlei verhalen en beeldfragmenten
van en over U2, waarin met humor ook de
speciale band die Nederland met Bono, The Edge,
Adam Clayton en Larry Mullen Jr. heeft, wordt
beschreven. Alle grote hits uit ruim 30 jaar U2
komen voorbij, afgewisseld door enkele onbekendere muzikale pareltjes van de band. “We
kijken ernaar uit en hopen veel U2-fans in een van
de theaters te mogen begroeten”, vervolgt Ger
Joosten. “Iedereen die het U2-gevoel een keer
wil meemaken in een schouwburg, in een totaal
andere setting dan normaal., nodigen we van harte
uit voor onze nieuwe tour. Een ding is zeker: we
gaan onze bezoekers meenemen op een onvergetelijke muzikale reis met U2.”

Meer informatie: www.groeningskoor.nl		

Ger Joosten met LikeU2 het
theater in
LikeU2 gaat het theater in. Onder de titel ‘U2 –
The Dutch Connection’ brengt de coverband vanaf
oktober 2018 in acht schouwburgen in Nederland
een ode aan hun muzikale Ierse helden. De theatertour begint op 11 oktober in het Stadstheater in
Zoetermeer. Op zaterdag 27 oktober treedt LikeU2
op in Zaal Zeven in Venray met zijn reguliere show.

Data en locaties theatertour LikeU2:
11 oktober 2018 Stadstheater Zoetermeer
2 februari 2019 Schouwburg De Domijnen 		
Sittard
22 februari 2019 Theater De Hofnar 			
Valkenswaard
23 februari 2019 Fulcotheater IJsselstein (U)
6 april 2019
Theater De Storm Winterswijk
20 april 2019
Schouwburg Lochem
25 april 2019
Theater De Maaspoort Venlo
24 mei 2019
Theater De Willem Papendrecht
Kaarten voor de theatertour zijn te boeken via de
websites van de bovengenoemde theaters.

U2 is de inspiratiebron voor de vier muzikanten
van LikeU2, de band die al jaren tijdens allerlei
festivals en concerten in binnen- en buitenland
een eerbetoon brengt aan de legendarische band
U2. Ze hebben alle vier een grote passie voor U2,
zowel voor de muziek als de artiesten. LikeU2
bestaat uit oprichter en gitarist Leon Claessens
uit Roermond, zanger Hans Reinders uit Weert,
drummer Ger Joosten uit Vierlingsbeek en bassist
Emiel Joosten uit Stramproy.

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

Voor Hans Reinders en Ger Joosten is de gang
naar het theater niet nieuw. Eerder deden ze dat
al als bandleden van U2NL in de periode 20082014. “Met veel succes”, zegt Ger Joosten. “U2NL
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Juni

Bij deze willen wij als organisatie vanuit het JOC
graag Plus Verbeeten 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 leuke reacties en jullie steun.
Want doordat jullie zijn komen wandelen hebben
wij weer een extra centje voor het jeugdwerk in
Vierlingsbeek en Groeningen. Bedankt!

Hoewel het technisch gezien geen steen is, is
de parel de geboortesteen van deze maand.
Parels symboliseren wijsheid voor degene die
ze draagt. Ze kunnen ook iemands karma in
evenwicht brengen.

Succesvolle Plus wandel4daagse!
Ook dit jaar is de Plus wandel4daagse weer goed
geslaagd. In totaal hebben ongeveer 250 mensen
4 dagen meegelopen en elke dag nog een heel
aantal mensen die 1 dag meeliepen.
Het weer was natuurlijk fantastisch, echt perfect
wandelweer, niet te warm en helemaal droog. Ook
dit jaar hadden we weer een prijs voor de leukste
of mooiste walkies. De winnende foto’s staan
onder dit bericht.
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het Herzogschloss, het voornaamste bouwwerk
van de stad. In de namiddag bezoek aan het
WERELDVOGELPARK IN WALSRODE.
Maandag 25 juni Bezoek aan AUTOSTADT
WOLFSBURG.
Dinsdag 26 juni Vertrek naar huis.
Wij wensen de deelnemers fijne dagen.

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
8 en 22 juni. Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN

Zaterdag 23 juni DAGTOCHT NAAR HAMBURG,
de belangrijkste havenstad van Duitsland.

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
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

Zondag 24 juni STADSWANDELING IN CELLE
onder leiding van een gids met een bezoek aan

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

Vierlingsbeek/Groeningen

Meerdaagse reis KBO Vierlingsbeek/Groeningen en Overloon
KBO Vierlingsbeek/Groeningen heeft ism KBO
Overloon dit jaar een vijfdaagse reis van 22 t/m
26 juni samengesteld, die tot stand is gekomen
in samenwerking met onze vaste reisleider Ben
Custers.
Vrijdag 22 juni brengen we een bezoek aan
GEDENKSTATTE BERGEN BELSEN en het graf
van Margot en Anne Frank.
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Zanggroep Evergreen presenteert…
Op zaterdag 16 juni 2018 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.

iedereen die zin heeft in een ouderwets feestje.
‘4 Way Street’ is een Nederlandse Crosby, Stills,
Nash & Young tribute band. De naam ‘4 Way
Street’ refereert dan ook aan een live album van
deze vier muziekiconen. De zes heren van ‘4 Way
Street’ nemen je mee op reis in een selectie van
liedjes uit het uitbundige repertoire van David
Crosby, Stephen Stills, Graham Nash and Neil
Young. Speciaal voor deze gelegenheid is het
repertoire aangevuld met klassiekers uit dezelfde
periode; Beatles, Eagles…

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 4 Way Street, Slagwerkgroep
Vortum-Mullem en natuurlijk niet te vergeten ZEV
en ZEV-light. Laat U verrassen!
Om 19.30 word je bij de entree verwelkomd door
de verrassende klanken van Slagwerk Groep
Vortum-Mullem.

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.
Voor de bezoekers van de andere kant van de
Maas vaart het pontveer ’s nachts nog een keer
over.
Samen met de ondergaande zon, de opkomende
maan en mooie muziek genieten van een zwoele
zomeravond.

Daarna wordt het publiek uitgenodigd om zich
richting de 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: ZEV in een ander
jasje; solo, in twee- of drietallen en met alle
mannen samen.
Genietend van de klanken van 4 Way Street,
sluiten we de avond af. Een geweldige band voor

www.zev.zingt.nl
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Heropening nieuwe showroom op
zaterdag 9 juni

belangrijkste ruimtes in een woning. Vroeger
moest een badkamer gewoon functioneel zijn,
maar tegenwoordig willen mensen vaak net
wat meer dan een basisbadkamer. Ze willen
een badkamer met uitstraling, met A-merken,
een plek waar ze tot rust kunnen komen. Een
nieuwe badkamer is natuurlijk heerlijk, maar echt
genieten wordt het pas als de sfeer ook goed is.

ABC Afbouwcentre en Sfeerbadkamer bundelen hun krachten
ABC Afbouwcentre en Sfeerbadkamer hebben
hun handen ineengeslagen. Beide bedrijven
heropenen op zaterdag 9 juni van 10.00 tot
17.00 uur hun gezamenlijke showroom aan de
Grotestraat 28 in Vierlingsbeek. In de nieuwe
demonstratieruimte zijn niet alleen badkamers
en toiletgroepen van Sfeerbadkamer te bewonderen, maar krijgt ook het stucwerk van ABC
Afbouwcentre een prominente plek. “We
bundelen onze deskundigheid op één locatie”,
zegt bedrijfsleider Ronald Kleeven van ABC
Afbouwcentre.

Die sfeer kunnen ze terugvinden in onze nieuwe
showroom, waar ze met eigen ogen kunnen zien
wat de mogelijkheden zijn en om advies kunnen
vragen, ook als je het hebt over de keuze van
het stucwerk in de badkamer. Dat is de meerwaarde die we door onze samenwerking aan
klanten kunnen bieden. Door onze krachten en
kennis te delen, kunnen onze klanten rekenen
op het beste van twee werelden.” Kleeven
besluit: “Voor een goed advies kom naar onze
showroom en laat je adviseren door onze
vakmensen.”
Kijk voor meer informatie over beide bedrijven
op de websites www.sfeerbadkamer.nl en www.
abc-afbouwcentre.nl. Openingstijden ABC
Afbouwcentre: maandag tot en met vrijdag van
7.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 12.00
uur. Openingstijden Sfeerbadkamer: Dinsdag tot
en met donderdag van 9.30 tot 17.30 uur, vrijdag
van 9.30 tot 20.00 uur, zaterdag van 9.30 tot
15.00 uur en ’s maandags alleen op afspraak.

Ronald Kleeven en Geert Reijnders, eigenaar
van Sfeerbadkamer, zien de toekomst met
vertrouwen tegemoet. En dat is ook niet zo
vreemd, want de werkzaamheden van beide
Vierlingsbeekse ondernemingen vloeien
naadloos in elkaar over. ABC Afbouwcentre staat
onder meer bekend als een allround leverancier
voor alles wat bedrijven en particulieren nodig
hebben voor een degelijke en fraaie afbouw.
“Zowel voor de vakman als de handige doehet-zelver. Elke stukadoor, klusser en schilder
is bij ons aan het juiste adres”, zegt Ronald
Kleeven. “Maar in onze eigen productiehal voor
exclusieve ornamenten en sierlijsten produceren wij bijvoorbeeld ook allerlei stukadoor- en
afbouwproducten voor zowel de zakelijke als
particuliere markt. Die producten nemen een
steeds grotere vlucht.”

16 JUNI 2018
19:30 UUR

Service, korte lijnen en een flexibele werkwijze
lopen, naast de garantie voor goede materialen,
als een rode draad door het bedrijf. Datzelfde
geldt ook voor Sfeerbadkamer, dat garant staat
voor de realisatie van kwaliteitsbadkamers
op maat: van ontwerp, advies tot verbouw en
opbouw. “Onze kracht? Korte lijnen en jarenlange kennis en ervaring in de branche”, zegt
Geert Reijnders. “De badkamer is een van de

Vanaf een ponton op de Maas nabij
het pontveer in Vierlingsbeek

King Size Trio

Entree € 6.00
Extra overtochten pontveer na afloop
Neem zelf eventueel een deken of
klapstoel mee om op te zitten
ZEV LIGHT

ZANGGROEP EVERGREEN VIERLINGSBEEK
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Dor kumt ’n schoer àn.
Die vrollie lèn mej toch te spektàkele.

Zonnebloem
Vierlingsbeek Groeningen

En mar knôie.

Op 26 en 27 mei hebben we weer loten verkocht
bij Plus supermarkt Verbeeten.

Ons và het ’nen dèl búúk ôvver knieënt.
Hedde al geheuft?

Wij willen de Plus heel hartelijk bedanken dat wij
ieder jaar de gelegenheid krijgen om in de supermarkt de loten mogen verkopen.

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

En natuurlijk de mensen die weer loten hebben
gekocht en ons zo gesteund hebben.
Wij zullen het goed besteden.
Bedankt namens
Zonnebloem
Vierlingsbeek Groeningen

Vondel dankt Vierlingsbeek
Voor uw royale steun aan
onze zangvereniging.
De bloemenactie werd mede door uw
gulle bijdrage een groot succes.
In menig huiskamer geurde na 24 mei
een lief bosje fresia’s.
Hartelijk dank hiervoor!

Plat praote 10

Namens Vondel: Joke Frederix

Grappig dat dialect. Neem nou het gebruik van de
lidwoorden ‘n, ‘ne of ‘nen. Dat hangt o.a. af van
het zelfstandig naamwoord dat er op volgt.
Is dat vrouwelijk, dan wordt het ‘n. B.v. ’n kat, ’n
koe, ’n vlieëg, ’n dèr.
Ook als het onzijdig is, gebruiken we ‘n. B.v. ’n
pèèrd, ’n kuke, ’n gezeik, ’n ei.
Bij mannelijke woorden (verreweg de meeste)
zeggen we ‘ne of ‘nen. B.v. ‘ne zak, ‘ne kèl,
‘ne wòòrst, ‘ne paoter. Behalve. . . als het
mannelijk woord met een klinker, of een h, een d
of een b begint: ‘nen eikel, ‘nen hôônd, ‘nen dooie,
‘nen beitel.
En dan te weten dat niemand daar over hoeft na te
denken. Het gaat vanzelf.
Heel bijzonder toch!

Wandelen met Mantelzorgers
Centrum Mantelzorg Land van Cuijk organiseert op vrijdagmorgen 8 juni 2018 van 10.00
uur tot 12.00 uur in samenwerking met de IVN
een wandeling voor mantelzorgers. Tijdens deze
wandeling kunt u ervaringen uitwisselen met
andere mantelzorgers.
We verzamelen om 10.00 uur bij De Brouwketel,
Hoogeweg 9, 5364 NK Escharen.
Van hieruit gaan we weer een mooie wandeling
maken door de Graafsche Raam.
U hoeft zich niet op te geven voor deze activiteit.
De wandeling zal tot ongeveer 11.30 uur duren.
Hierna is er de mogelijkheid om op eigen rekening
een consumptie te gebruiken bij De Brouwketel.

Hier komen weer enkele uitspraken.
’n Döeure heg.
Drèk trek ik diej’n drèk wel uut d’n hof.

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

Géj valt mit de kôônt ien de bôtter!
Ôvver ‘ne poest strukele.
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Lekker van thuis uit op de fiets. Een leuke route voor uzelf en uw kennissen
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Noord-Brabant een subsidie ontvangen voor
een kavelruilproject.
Deze kavelruilsubsidie van de provincie NoordBrabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant
heeft als doel om in de Noordelijke Maasvallei
gronden vrij te ruilen voor de realisatie van het
Natuurnetwerk Noord-Brabant (NNB) en om de
agrarische verkaveling te verbeteren.

Voordragen dr Peelen Prijs duurt
maar 10 minuten

Een belangrijke doelstelling in het uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei is het herstellen
van het Maasheggen landschap.
De Maasheggen is een eeuwenoud heggenlandschap dat zich uitstrekt van Vierlingsbeek tot de
Kraaijenbergse Plassen. Het is een keten van
natuurgebieden langs de Maas die samen grote
cultuurhistorische waarde hebben.
Veel van de heggen zijn verdwenen of zijn beschadigd. De ambitie is om dit heggenlandschap te
herstellen.
Dit in combinatie met versterking van onder
andere landbouw en toerisme & recreatie.

Voor het dertiende jaar op rij wordt in september
de Dr. Peelen Cultuurprijs uitgereikt in de
gemeente Boxmeer. Tot 1 juli kan iedereen een
persoon, team of organisatie voordragen. Dat kan
door een formulier in te vullen op
www.drpeelen.nl. Binnen 10 minuten heb je al een
voordracht gedaan!
Iedereen kan (bijna) alles voordragen
Een vijfkoppige commissie beoordeelt alle ingezonden voordrachten aan de hand van een
jureringsprotocol. De commissie is onafhankelijk
en bestaat uit burgers uit de gemeente. Voorzitter
van deze commissie is Wally Bastiaansen. Wally:
“We zien heel veel verschil in wie de voordracht
instuurt. De ene voordracht wordt gedaan door de
organisatie zelf of door een lid. Maar ook mensen
die zien dat er in hun omgeving een cultureel
initiatief bestaat wat ze waarderen, sturen hun
voordracht in.” Daarnaast is er volgens Wally ook
veel diversiteit in de voorgedragen initiatieven,
want elke culturele prestatie die zich afspeelt in de
gemeente mag voorgedragen worden. Overigens
zijn prestaties op sportgebied wel uitgesloten en
mag de voordracht geen persoon betreffen die de
culturele prestatie tijdens het uitoefenen van zijn of
haar beroep heeft geleverd.

In het gebied is een kavelruilcoördinator aangesteld die met grondeigenaren de mogelijkheden
van kavelruil bespreekt.
Aan diverse eigenaren zijn concrete ruilvoorstellen gedaan en de eerste overeenkomsten zijn
al gesloten. Dit heeft geleid tot de aanplant van
nieuwe Maasheggen.
Zo heeft VNC ongeveer 8 hectare grond in
eigendom verkregen aan de Middelsteeg in het
Cultuurhistorisch Monument in Boxmeer.
De grond is omgezet naar natuur en er is bijna 2
kilometer nieuwe Maasheg aangeplant.
Bovendien heeft de agrarische ondernemer 5
hectare landbouwgrond dichtbij huis gekregen als
gevolg van een grondruil.

Oproep
Wally: “We roepen iedereen op om eens na
te gaan welke culturele zaken je door het jaar
heen ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft. Verdient
dit culturele initiatief een extra waardering? Zou
daarnaast het bijbehorende geldbedrag een
welkome bijdrage zijn voor die persoon, team of
organisatie?” De commissie beoordeelt aan de
hand van criteria of er wordt voldaan aan de voorwaarden en of een nominatie passend is. Als
voordrager word je alleen op de hoogte gehouden:
je wordt verder niet belast met extra werk.

Staatsbosbeheer plant dit voorjaar meer dan 1
kilometer heggen in de Vortumse en Groeningse
Bergjes.
En IVN heeft samen met schoolkinderen ontbrekende stukken Maasheg in de Loerangel en in St.
Agatha geplant.

Kortom, twijfel niet aan jouw voordracht en vul
direct het formulier in op www.drpeelen.nl. Dat is
nog tot 1 juli mogelijk! De uitreiking is zondag 9
september bij De Weijer tijdens festival Lekker.UIT.
Een haag met doorns.

Kavelruil combineert herstel
Maasheggen met landbouw

Zo meteen trek ik dat onkruid wel uit de tuin.
Jij boft nog eens even!

Staatsbosbeheer heeft voor de Maasheggen
als eerste gebiedsproject in de provincie

Over een boomstronk struikelen.
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feest losbarst en dan zit onze taak erop. Na de
feestdagen moet we het nog wel afronden maar
daar denken we nog niet aan. Eerst feesten.

Daar nadert een onweersbui.
Die dames maakten me toch een herrie!

Wordt vervolgd
www.gildenfestijn2018.nl

En maar mopperen.
Onze pa heeft veel boeken over konijnen.

Wandelvoetbaltoernooi in Venlo

Ben je al in de tuin begonnen? ( Dit werd meestal
vroeg in de lente gevraagd en had betrekking op
de moestuin.)

Op donderdag 24 mei heeft een deel van de
wandelvoetballers uit Vierlingsbeek meegedaan
aan het VVV-Venlo Océ OldStars Walking Football
toernooi.

Public relations is het vakgebied dat zich
bezighoudt met het onderhouden van de relatie
tussen een organisatie en publiek. De pr-afdeling of het pr-bureau houdt zich vooral bezig
met het imago van een organisatie, bedrijf of
merk, niet zozeer met de verkoop. Er wordt
gebruik gemaakt van interne en externe
communicatiemiddelen als persberichten,
mailingen, sociale media en advertenties om
te informeren, maar ook om de dialoog aan te
gaan met de doelgroep en de media.

Wandelvoetbal draagt eraan bij dat ook mensen
die wat ouder zijn het plezier van het samen
sporten met elkaar kunnen beleven.
Dit keer waren er tien teams
aanwezig waaronder het team
uit Vierlingsbeek met nieuwe
gesponsorde tenues van
OSFSports.

Wij, als gewone Brabantse mensen noemen dit:
artikeltjes maken voor Globaal en de krant. Daar
hebben we ons de laatste weken over gebogen
en het resultaat hebt u 2-wekelijks kunnen lezen.
Dit is maar een klein deel van het grote geheel
van wat de PR inhoudt. Het werven van de
sponsoren kostte veel tijd. Mensen en bedrijven
moesten bezocht worden om uitleg te geven, in te
schrijven, advertenties en logo’s verzamelen.

Respect en sportiviteit staan voorop. Er was dan
ook geen extra grote beker voor de winnaar. Alle
teams kregen eenzelfde trofee mee naar huis.
Slechts één team ontving de grote sportiviteitsbeker. Op dit toernooi viel dat RESIA Wellerlooi
ten deel.
Voor meer informatie zie:
https://www.vvv-venlo.nl/nl/vvv-venlo/nieuws/
walking_football_toernooi

Het ontwerpen van het programmaboekje (wordt
in Groeningen en Vierlingsbeek huis aan huis
bezorgd), mensen uitnodigen om een aanbeveling te schrijven. Een mooie postzegel is
ontworpen en gedrukt, samen met briefpapier. Een mooie teaser gemaakt (dank je wel Tim
Reefs), hij staat op de site en facebook “Gilde
Groeningen”. Flyers en posters zijn in de drukkerij
om afgedrukt te worden. Spandoeken hangen
reeds bij de toegangswegen van Groeningen. De
nodige T-shirts met opdruk zijn besteld en worden
spoedig geleverd.

Pluim voor vruchtbaarheidszorg
Maasziekenhuis

U ziet, we zijn druk bezig met alles wat de pr te
doen heeft. Nog één Globaal te gaan voordat het

Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, heeft opnieuw een Pluim
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Regionale samenwerking

toegekend aan het Team Fertiliteitzorg van
Maasziekenhuis Pantein. Het Maasziekenhuis
is blij met het positieve oordeel over de zorg bij
vruchtbaarheidsproblemen. Ziekenhuizen en
klinieken ontvangen deze Pluim als zij voldoen
aan de kwaliteitscriteria van Freya op het gebied
van informatievoorziening, patiënttevredenheid,
psychosociale ondersteuning, organisatie en
faciliteiten.

Op het gebied van stemzorg is het
Maasziekenhuis onderdeel van het Medisch
Netwerk waar ook de Radboudumc en Bernhoven
bij aangesloten zijn. Samen zetten deze ziekenhuizen zich in voor de beste stemzorg in de regio.
* Voor een afspraak bij de Stempolikliniek is een
verwijzing door de huisarts nodig.

Afspraken

Het Maasziekenhuis hecht grote waarde aan een
discrete behandeling van mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Daarom kunnen zij op
werkdagen tussen 07.30 en 09.00 uur, dus voor
werktijd, terecht op de polikliniek Fertiliteit. Verder
is de polikliniek zeven dagen per week geopend
voor vruchtbaarheidsbehandelingen en is er
wekelijks fertiliteitoverleg met de gynaecologen.
Het team fertiliteitzorg bestaat uit twee gynaecologen en drie fertiliteit-verpleegkundigen.

ABC Afbouwcentre en Sfeerbadkamer
hebben de handen in een geslagen!

zaterdag

HEROPENING 9 juni

showroom

10.00 - 17.00 uur

Voor een goed advies
kom naar onze showroom
en laat je adviseren door
onze vakmensen.

we
verwelkomen
u graag met een
hapje en een
drankje

‘Waar zou je zijn zonder stem?’
Stempolikliniek in Maasziekenhuis voor
mensen met stemproblemen

Grotestraat 28
5821 AE Vierlingsbeek
T 0478 - 79 65 11
info@sfeerbadkamer.nl
www.sfeerbadkamer.nl

Stel je houdt van zingen, maar je kunt door stemzwakte niet meer meezingen met je koor. Of je
bent leraar en je kunt door stemproblemen niet
meer lesgeven. Of je hebt een aandoening aan je
longen waardoor je niet meer kunt bellen met je
kinderen en kleinkinderen. We realiseren ons vaak
niet hoe belangrijk onze stem is, totdat de stem
het laat afweten.

openingstijden: maandag alleen op afspraak | di. t/m do. 9.30 uur - 17.30 uur
vrijdag koopavond 9.30 - 20.00 uur | zaterdag 9.30 - 15.00 uur

Wanneer naar de Stempolikliniek?

Hans Kruit, KNO arts bij het Maasziekenhuis,
werkzaam op de onlangs geopende
Stempolikliniek weet daar alles van. ‘Iedereen
heeft wel eens stemproblemen, maar als dit langer
duurt dan zes weken, dan is een bezoekje aan de
Stempolikliniek van het Maasziekenhuis aan te
bevelen. Mensen komen hier vaak met klachten
zoals heesheid of het wegvallen van de stem. Of
sommige mensen krijgen steeds keelpijn als zij
langer praten. Bij stemproblemen kan dat liggen
aan de stembanden, maar ook aan de houding.’

13

Grotestraat 28
5821 AE Vierlingsbeek
T 0478 - 63 20 72
info@abc-afbouwcentre.nl
WWW.ABC-AFBOUWCENTRE.NL

OPENINGSTIJDEN: MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 7.00 UUR - 18.00 UUR
ZATERDAG VAN 9.00 - 16.00 UUR

SPECIAAL BIER TERRAS

Op De Tôffel ondergaat dit jaar een kleine metamorfose: de zondag wordt ingewisseld voor de
zaterdag, het festival start later en eindigt nóg
later, Het Andere Podium komt weer naar het
Vrijthof en… er is een speciaal bier terras. Geniet
van een heerlijke triple, een lekker blondje of een
frisse witte. En doe dat op niveau. Een hoger
niveau welteverstaan want vanaf het speciaal bier
terras heb je ook nog eens een mooi uitzicht op
zowel Het Ene als Het Ander Podium.

HET BOEK IS KLAAR: TOF, TOFFER,
TÔFFEL

DOWNLOAD DE OFFICIÉLE OP DE
TÔFFEL-APP!

Het boek over de geschiedenis van 25 jaar Op
De Tôffel is klaar! Anderhalf jaar is er aan gewerkt
door een redactie van tien personen. Twee
meter archief is er doorgespit. 8000 foto’s zijn er
verzameld en gedigitaliseerd. Tig uren videomateriaal 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

Vorig jaar was ie er al en dit jaar is ie geheel
vernieuwd: de enige echte onvervalste Op De
Tôffel-app! Blijf op de hoogte over het laatste
nieuws rondom Op De Tôffel 2018, lees alles over
de acts die optreden, kijk videoclips, zie wie waar
speelt en nog veel meer. Kortom: alle info over
ODT18 in je broekzak! De app is beschikbaar voor
zowel Android als iPhone. Download ‘m snel in je
eigen appwinkel!
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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!

Treffer

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

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

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

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

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 | KAY MAAS | FREEB | HET
AFGEZAAGD VERHAAL | GEURRESTAURANT
GEBAKKEN LUCHT

adverteren
doet verkopen
ontspanning
dansen
genieten
vrij zijn

Joffershof Vierlingsbeek

www.opdetoffel.nl

www.movewise.nl
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iedere maandagavond

06 10235305

Warme Bakker Degen
Reclame: 11 t/m 16 juni
● Vaderdagtaart
● V-kornbrood
● Croissant

€ 12,50
€ 2,40
€ 0,65

bouwadvies en -begeleiding

Reclame: 18 t/m 23 juni
● Bananenvlaai
€ 10,45
● Vezelbrood
€ 2,40
● 5 Gesorteerde harde broodjes

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

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




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

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

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

Judith Rouwens

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

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

Voor meer informatie kijk op onze website
www.poortvanloon.nl
www.martensasperges.nl

Vakantiecontrole in juni en juli

voor € 7,95*

met gratis ruitensproeier vulling!
Schootsveld 2
5821 EH Vierlingsbeek
tel. 0478 63 40 20
info@muldersautos.nl

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

www.muldersautos.nl

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

Dé metsel- en tegelspecialist

06-30003764

www.johnebbers.nl

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

Café - Zaal

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

Ontmoet
De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm
Een aandeel in elkaar
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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
Openingstijden:
Maandag
Woensdag
Zaterdag

18.00 - 22.00 uur
18.00 - 22.00 uur
08.00 - 16.00 uur

Voor al uw bedrijfsuitingen!

Uw gezondheid... mijn zorg!

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.

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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

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.

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.

HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!!

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
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BROEREN
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

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

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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

Bouw

Vierlingsbeek

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

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
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Lekker zonnen op de Côte
d’Azur, rijden over de
prachtige bergwegen in de
Alpen. De meeste mensen
komen steeds dichterbij
hun vakantie naar de meest
prachtige locaties.
Dit moet natuurlijk zorgeloos verlopen! Doe nu de
zomercheck voor €19,95 zodat u zonder problemen
van uw vakantie kan gaan genieten!
Ben er op tijd bij! Maak nu een afspraak 0478-631901

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

Wellness & Beauty
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Alarmnummer

0900-8880

Huisartsenpost BoxmeerNijmegen voor avond, nacht, 		
weekend en feestdagen voor 		
Boxmeer en omstreken.

0900-8844

Politie, als er geen nood is

0800-7000

Anoniem bellen

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

088-0208208 Brandweer
0485-845000 Maasziekenhuis

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Wijkagent Janne Blom
Tel. 0900-8844
E-mail: janne.blom@politie.nl
www.facebook.com/politieboxmeer/

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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