Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen
Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag
27 juni 2017,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.
dorpsbladglobaal@home.nl
32e jaargang no. 12

Pinksterweekend

21 juni 2017

het Teun van der Zanden om de vogel te laten landen. Iedereen was blij en Teun niet in het minst.
Hij mocht op zoek naar een jeugdkoningin.
Bij de broeders wilde het nog niet lukken. Die vogel was ook groter en moeilijker te bedwingen.
Zij gingen de 250 schoten voorbij. De spanning
steeg. Bij iedere schutter die aan de beurt was
riep de jeugd zijn naam. Er zat een stel op de trap
om goed zicht te hebben.
Het werd stil zodat de schutter zich kon concentreren tot het uiterste. Pang….. weer niet gelukt.
De volgende dan maar……nee ook niet. De vogel
hing op hangen en vallen. Schot nummer 284…
weer mis. Nummer 285, welgemikt door Alby
Jans…. Een gejuich steeg op………. Hij had hem.
Onze nieuwe koning voor een jaar was bekend.
Felicitaties alom en een blije Alby. De schutters
hadden allemaal koning willen worden, er kan er
maar een winnen en dus feest voor de koning.
Volgend jaar weer een nieuwe kans.

De Groeningse bevolking werd al vroeg wakker
getrommeld. De leden van de drumband hielden
reveille om de koning te wekken en te laten weten
dat het koningsschieten vandaag zou plaats vinden.
De koning was al op en had een lekker ontbijt klaar
staan. In de middag, na een verkwikkende regenbui, kwamen de Gildebroeders bij elkaar en nadat
zij hun contributie en teergeld hadden betaald
werd de tocht naar het oude schietterrein in gang
gezet. Op de Voortweg achter het veldkapelletje
was de oude vogel schietklaar gemaakt. Ieder lid
loste een schot en het gehele Gilde ging op weg
naar de Maasstraat waar het Gildeterrein al sinds
1981 in gebruik is. Ook hier was alles in gereedheid gebracht en na loting kon het schieten op de
vogels beginnen. De broeders op de koningsvogel,
de jeugd op de jeugdvogel en de omstanders die
mee wilden doen op de publieksvogel, die bestond
uit een grote houten klos.
De publieksvogel viel als eerste. Na 78 schoten
lukte het Bertie Kuijpers om het laatste stukje hout
naar beneden te halen. Een mooie prestatie. Bij
de jeugd was het erg spannend. Toen bleek dat
het niet lang meer zou duren, gingen veel mensen bij de jeugdboom staan. Bij schot 106 lukte
Vervolg op pagina 2...
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Outlands: leuk Outlands weekend, goede
sfeer, goede organisatie... Op de site
Vierlingsbeek Groeningen was een filmpje te
zien van de slotshow op zondagavond!
Een lasershow én vuurwerk! Keimoi!!...
Tot volgend jaar!!
Muziek op de Maas brengt een ander
genre..... Laat U verrassen en GENIET!!!
Voor de eindexamenkandidaten is de uitslag
bekend. Nog even "blokken" voor een
herexamen óf al genieten van een vroege,
welverdiende, lange zomervakantie!!
Proficiat of succes met de herexamen(s).
Hebt U ze al gespot: de nieuwe
fietspanelen???

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.
23 juni
VOVG: Fietstocht
24 juni
Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51823265
24 juni
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
24 juni
Zanggroep Evergreen:
Muziek op de Maas
1 juli
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
1 juli
Beek an Tôffel: Bij de kok thuis
aanvang 19.00 uur
5 juli
Zonnebloem: Picknick
9 juli
Harmonie de Herleving en slagwerkgroep:
Zomerconcert om 11.00 uur in het park
9 juli
Open schietconcours Groeningen: 		
Bedrijven en verenigingen schieten
9 juli
Zorgboerderij ‘t Molenveld in
Groeningen: Open dag
van 11.00 uur tot 17.00 uur
10 juli
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
29 juli
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
29 juli
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In augustus kunt u Valentinus 		
weer bellen.
5 aug 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
11 t/m
Kermis
14 aug Vierlingsbeek
15 aug KBO: Kermismatinee in ‘t Joffershof
17 t/m
Kindervakantiewerk
20 aug Vierlingsbeek en Groeningen
24 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
26 aug Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
26 aug Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
1 t/m
4 sept Groeningse kermis
2 sept 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
5 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 t/m
KBO:
8 sept Meerdaagse reis

...vervolg van pagina 1
Zondagmorgen was de drumband ook weer vroeg
op pad om de nieuwe koningen te wekken.
Nu stond op de twee adressen een ontbijtje klaar,
wat zij zich goed lieten smaken. Heel Groeningen
was nu op en maakte zich klaar om naar de mis te
gaan die bij de kapel in de openlucht werd gehouden. Het koor stond klaar op de kiosk en het gilde
haalde de priester af bij de mooie boerderij op weg
naar de kapel. De twee jubilarissen, Jan Ebben 50
jaar lid en Jan Schoofs 40 jaar, hadden plaats genomen in een open auto en reden zo in de stoet
mee. De ereplaatsen voor de kiosk waren ook voor
hen.
Na een prachtige dienst ging iedereen naar de
Zandpoort voor een kop koffie en een drankje.
’s Avonds werden jeugdkoningin Fleur en koningin
Conny ingehaald. De vendeliers brachten een
mooie vendelhulde, ook voor de jubilarissen. Ieder
jaar weer kleurrijk en mooi om te zien. De receptie
die volgde werd druk bezocht, cadeaus overhandigd en de glazen werden geheven op ieder die
iets te vieren had. De nieuwe Gildmeester Theo
van Kessel werd aan Peter Jacobs gekoppeld om
het komende jaar voor het zilver te zorgen en nog
andere taken. Na een gezellige avond ging iedereen moe maar voldaan naar huis. Maandag uitslapen, dinsdag weer naar school en het werk.

Dorpsblad Globaal
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Van Heure Zinge: Smartlappen &
Kapellenfestival in Vierlingsbeek
Smartlappenfestival i.s.m. jubileumeditie
Bèkse Bruggenloop
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
VOVG: Najaarsontmoeting
VOVG: Jeu de Boules
KBO: Fietsmiddag
Kasteel De Voirt Groeningen: Streekmarkt
Informatie bij Han Morsink 06-53319279
of han.morsink55@gmail.com
Zangvereniging Vondel: Jubileumconcert
70 jaar Vondel
Groenings koor: bloemenactie
KBO: Dag van de Ouderen in ‘t Joffershof
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
VOVG: Museum voor nostalgie en
techniek Langenboom
Fietsen met 1 of 2 gidsen door het
“Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur
vanaf Herberg Thijssen Lengte van de
tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
KBO: Spellenmiddag met mkinderen
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.

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

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

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

DANKBETUIGING

Pastor Frans Teunissen
Het overlijden van Frans Teunissen
heeft ons getroffen.
Hij was niet jong meer in jaren,
maar zeker nog jong van geest en
hij voelde een grote binding met zijn
vrienden en kennissen.
We kunnen terug kijken op een
goede verzorging en veel bezoek,
tijdens de laatste maanden van zijn leven.
Alle blijken van belangstelling uit
Vierlingsbeek/Groeningen en Maashees,
tijdens de afscheidsdienst in de kerk
van de Smakt is voor ‘Frans’ en
ons een waardevolle herinnering.
Allen hartelijk bedankt.
Fam. Teunissen en verzorgers.
Vierlingsbeek, juni 2017

Bedankt
De Rabobank Clubkas Campanje
heeft voor de Zonnebloem
Vierlingsbeek/Groeningen
643,22 euro opgebracht.
Wij zijn daar heel blij mee.
Wij willen graag iedereen bedanken die
dit voor ons mogelijk heeft gemaakt.
Bestuur en vrijwilligers Zonnebloem
Vierlingsbeek Groeningen
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het publiek kon buiten bij de kapel in Groeningen
genieten van het gilde en het koor. Meteen daarop
volgde onze deelname aan het Vocaal Festival in
Annen (Drente). Dit prachtige festival wordt jaarlijks
georganiseerd in het 2e weekend van juni. In het
dorp staan maar liefst 10 podia opgesteld en de
deelnemende koren kunnen op diverse plekken in
het dorp een concertje geven. Wij hebben op 3 podia opgetreden en kregen veel lovende woorden te
horen over ons afwisselende repertoire en onze enthousiaste manier van optreden. Het was prachtig
weer en we hebben genoten van de leuke sfeer en
de andere koren. Het was geweldig om drie keer fjn
te kunnen zingen. Aan het eind van de dag namen
we onze intrek in een hotel in het dorp Zeegse midden in het bos, waar we genoten hebben van een
heerlijk diner en een gezellige avond. Na een goede nachtrust en heerlijk ontbijt vertrokken we naar
Assen, waar naar keuze gewandeld, gefetst of naar
het museum gegaan kon worden. Het weer was zo
mogelijk nog mooier dan op zaterdag. Aan het eind
van de dag keerden we terug naar het thuishonk De
Zandpoort in Groeningen. Daar wachtte een heerlijk
bufet. Al met al een schitterend weekend om op terug te kijken.

Hoog tijd om via Globaal iedereen weer eens op de
hoogte te stellen van het wel en wee van het
Groenings Koor.
In februari van dit jaar kondigde onze dirigent aan
dat hij minder wil gaan werken en daarom in juni
afscheid gaat nemen van ons koor. We hadden gelukkig dus alle tijd om ons voor te bereiden op het
afscheid. In de tussentijd stond er nog meer dan
genoeg op het programma en hebben we nog hard
moeten werken aan ons repertoire, maar ook kunnen genieten van de vertrouwde en fjne manier van
repeteren met Hans van Zeeland.
Op 2 april was er ons optreden in het verzorgingstehuis in St. Anthonis. Voor bewoners en bezoekers
hebben we een mooi programma neergezet, wat erg
gewaardeerd werd. Enthousiast werd meegedaan
met de meezingers, speciaal voor deze gelegenheid
aan ons repertoire toegevoegd. Vervolgens was er
de Pinkstermis. Ook dit jaar weer met mooi weer en

Optreden bij Vocaal Festival in Annen

rettepotpourri op de piano door Frans.
Het korenfestival in Annen en de gezellige bijeenkomst in de Zandpoort waren samen een mooie afsluiting van het dirigentschap van Hans van Zeeland
van het Groenings Koor.

Aan het eind van ditzelfde weekend kwam ook het
moment om afscheid te nemen van onze dirigent
Hans van Zeeland. Natuurlijk werden er veel herinneringen opgehaald; Hans is ruim 7 jaar onze dirigent geweest. We hebben veel mooie concerten
gegeven onder zijn leiding en we hadden nog graag
langer van zijn vakmanschap willen genieten. Natuurlijk was er een toespraak door de voorzitter, een
liedje door het hele koor en als toegift nog een ope-

Goed om te weten dat we inmiddels een nieuwe
dirigent hebben gevonden. Nieuw is misschien niet
het goede woord, want Sjraar Klaassens wordt
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vanaf nu onze dirigent. U herinnert zich misschien
dat hij 15 jaar geleden ook voor ons koor heeft gestaan. Hij komt graag bij ons terug en wij zijn blij
met zijn komst.
Ons eerste optreden onder leiding van Sjraar Klaassens zal zijn bij het jubileumconcert van Vondel op
24 september.
Afscheid van Hans van Zeeland

De prijzen liggen erg laag; u kunt voor weinig geld
een flink aantal boeken verzamelen!
Iedereen is van harte welkom om te snuffelen tussen de afgeschreven boeken.
En...u hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek
om iets te kopen!
Sla uw slag en kom naar Bibliobeek!

Boekenmarkt bij Bibliobeek van
23 juni tot en met 14 juli!!
Vanaf vrijdag 23 juni tot de start van de schoolvakanties worden er weer boeken verkocht door
Bibliobeek. Op vrijdag en zaterdag vindt deze
Boekenmarkt, bij goed weer, buiten plaats.

Dit jaar geven wij u ook de gelegenheid om uw
eigen boekenkast op te ruimen. Heeft u nog
goede boeken die wij kunnen verkopen? Kom
ze voor 23 juni aanbieden aan de bibliotheek.

U kunt 3 weken lang rustig snuffelen tussen allerlei boeken en zo uw vakantievoorraad aanvullen.
Houdt u van romans, leest u graag detectives, of
bent u op zoek naar een leuk kookboek? Bibliobeek
heeft de afgelopen maanden weer haar kasten opgeruimd, zodat er voor elk wat wils te vinden is.
Voor een klein prijsje vindt u misschien net dat ene
boek waar u al jaren naar op zoek bent of u neemt
gewoon een hele stapel boeken mee naar uw vakantiebestemming.
Ook voor de jeugd zijn er boeken te koop voor
verschillende leeftijden.

Boekenmarkt bij
Bibliobeek van
23 juni tot en met
14 juli.
Tijden: maandag tot
en met vrijdag van
13.30 tot 17.00 uur
en
zaterdag van
10.00-13.00 uur.
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24 JUNI 2017
19:30 UUR
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

6

ZEV Light

Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal:
Woensdag van 10.00 - 11.30 uur
Info 631839.
Fitness in fitnesscentrum van Dongen:
Woensdag van 13.00 - 14.00 uur
en van 14.15 - 15.15 uur
donderdag van 13.00 - 14.00 uur
Info 06 43201502
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof:
donderdag: van 14.00 - 16.00 uur
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in
het Joffershof:
donderdag van 10.45 - 11.45 uur
Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het
Joffershof:
vrijdag: van 9.15 - 10.15 uur		
en van 10.30 - 11.30 uur
Info 631232
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 1e
zondag van de maand om 14.00 uur.
Info 632028

Vierlingsbeek/Groeningen
Verslag fietsdag 8 juni

Het was die dag ideaal fietsweer. Met 49 deelnemers vertrokken vanaf het schoolplein. Met de
pont de Maas over, via Heukelom het Maasduinengebied in. Aangekomen bij De Sluis, Leukermeer
werd koffie met vlaai geserveerd en kon men genieten van een prachtig uitzicht.
Van hieruit de route gevolgd tot Wellerlooi en gebruik gemaakt van het fietspontje naar Tante Jet
aan de Maas in Blitterswijk. Co Telkamp nam als
ervaren pontbaas tijdelijk het stuur over: leuk gedaan.
Na een uitgebreide goed verzorgde lunch, ging het
via het buitengebied richting Wanssum, vervolgens
Geysteren. Hier hadden we nog een stop/drinkplaats. Via Maashees weer terug in de dorpskern.
Een afstand van 45 km. zonderen incidenten.
Het was een zéér geslaagde dag.

Alles bijeen

Alles Bijeen, daginvulling voor kwetsbare
ouderen, is op zoek naar vrijwilligers die de
gasten thuis kan ophalen en/of naar huis
brengen.
Lijkt het u iets om voor hun gasten klaar te
staan of wilt u meer informatie, neem dan
telefonisch contact op: telefoonnummer 06
33135553.
Natuurlijk kunt u ook bij hen binnenlopen in
het Joffershof. De koffie staat voor u klaar!

Samen eten

Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op
woensdag 21 juni om 17.00 uur bij De Vier Linden
te Vierlingsbeek.

Lezing Notaris

Wegens ziekte van de notaris gaat de bijeenkomst
van 29 juni niet door.

Fietsen op maandagmiddag

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

Iedere maandag kan men met een groep mee gaan
fietsen (mits het fietsweer is). Er wordt zo ongeveer
25 km. gefietst en tussendoor wordt gestopt om
iets te drinken. Vertrek bij de kerk om 13.30 uur.

KBO Vierlingsbeek/Groeningen en de
Rabobank Clubkas Campagne.

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.

Op maandag 12 juni is de uitslag van de Rabobank
Clubkas Campagne bekend gemaakt in de sfeervolle schouwburg te Cuijk. 24 verenigingen uit
Vierlingsbeek en 3 verenigingen uit Groeningen
hebben aan de actie om geld voor de verenigingskas te verdienen, meegedaan. Voor KBO
Vierlingsbeek/Groeningen is het net zoals voor het
merendeel van de Vierlingsbeekse en Groeningse
verenigingen een mooi succes geworden.
KBO Vierlingsbeek/Groeningen mocht een cheque
ontvangen met het mooie bedrag van € 1300,75.
Van de bijna 600 deelnemende verenigingen uit
het Land van Cuijk en de Maasduinen eindigde de
KBO op de 8e plaats. Het geld zal besteed worden
om onder andere het onlangs opgerichte Wandelvoetbal te stimuleren en om bepaalde projecten
binnen de vereniging uit te breiden en/of te realiseren.
KBO Vierlingsbeek/Groeningen dankt alle plaatsge-

Kiendata

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 23 juni, 7 en 21 juli aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten

Biljarten in het Joffershof:
maandag- en donderdagmorgen:
dinsdag- en vrijdagmiddag
Yoga in het Joffershof :			
maandag van 17.45 - 18.45 uur
woensdag van 18.45 - 19.45 uur
Info 631839
Jeu de Boules Joffershof 			
dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
Info 631233
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noten voor de stem op de KBO, die is uitgebracht
tijdens de Clubkas Campagne. Iedere stem bracht
het bedrag van € 4,73 op. Ook dank aan de vrijwilligers van de KBO, die de reclamecampagne gesteund hebben.
Vierlingsbeek en Groeningen hebben ook dit jaar
tijdens de Rabobank Clubkas Campagne laten
zien, dat het verenigingsleven op een hoog peil
staat. De verenigingen hebben elkaar sterker gemaakt en dat moeten we zien te houden!!

een drankje (en hopelijk mooi weer) zal het weer
genieten geblazen zijn!
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

Namens het bestuur van KBO
Vierlingsbeek/Groeningen,
Jos van Boekel, penningmeester.

Wandelvoetbal Vierlingsbeek is gestart!

Limonadeconcert op 11 juni
grandioos geslaagd.

Op de eerste bijeenkomst voor het Wandelvoetbal
in Gemeenschapshuis Joffershof meldden zich 15
voetballers, waarbij enkele dames en ’n scheidsrechter. De spelregels werden uitgebreid besproken. Zo zijn rennen, slidings en lichamelijk contact
verboden, buitenspel kent men niet en er is geen
doelverdediger toegestaan. De trainingen voor het
Wandelvoetbal zijn iedere woensdag van 10.00 uur
tot 11.30 uur op het hoofdveld van Sportpark
Soetendaal. Voetbalvereniging Volharding stelt een
kleedlokaal, enkele ballen en doeltjes beschikbaar.
De training bestaat uit een warming up en baloefeningen, gevolgd door een aantal onderlinge partijtjes.
Dames en heren, ouder dan 50 jaar, die mee willen
gaan doen of interesse hebben om een keer een
training mee te maken, zijn van harte welkom. Wel
graag een telefoontje naar de coördinator van het
Wandelvoetbal, Jos van Boekel, telefoonnummer:
0478-631839.
Daar kun je ook voor meer informatie terecht.
“Winnen is niet het belangrijkste, samen bewegen
en gezelligheid is bij Wandelvoetbal de grootste
verdienste”.

Het leek wel of afgelopen zondag Sinterklaas in
Vierlingsbeek was aangekomen, zoveel kinderen
met hun ouders en grootouders waren in de zaal
van Concordia present om de verjaardag van
Wouter de Limonadekabouter mee te maken.
Het was een interactieve kindervoorstelling met
muziek van de slagwerkgroep, de Muzikids, de
blokfluiters en harmonie De Herleving.
Ellen Smits presenteerde het programma om met
hulp van de kinderen uit de zaal uit te zoeken wat
het leukste feestje voor Wouter de Limonadekabouter zou kunnen zijn.
Er werden kinderliedjes gespeeld, muziek uit het
circus en de Efteling kwam langs en tenslotte werd
op het scherm een Disney film vertoond met muziek van de harmonie. Op het einde van het programma werden de kinderen getrakteerd op …….
Limonade natuurlijk!!! Er was tevens gelegenheid
om in te tekenen voor nadere informatie over de te
volgen muziekopleidingen voor het slagwerk, de
blokfluiters en de harmonie.
De Vrienden van de harmonie presenteerden bij dit
concert de nieuwe banners van de sponsoren van
de Vrienden. Er zijn nu 18 sponsoren op de drie
banners geplaatst en een vierde banner is in voorbereiding, twee nieuwe sponsoren hebben zich al
aangemeld, nu de andere vier nog…..

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
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Zaterdag 08-07-2017 zal
Smartlappenkoor Van Heure Zinge
weer optreden tijdens de 2e editie van
“Smart uut ôs hart” georganiseerd door de
Sjanellekes .
“Van Heure Zinge” zal u verrassen met
verschillende nieuwe nummers. Het festival is
in het centrum van Venray op diverse podia
van 13.00 -17.00 uur.
11 juli is er nog een repetitie voor de
zomerstop, het bestuur en leden van
“Van Heure Zinge” wenst jullie allemaal
een hele fijne vakantie.
En zien jullie graag 10 september tijdens ons
festival in Vierlingsbeek

DANKBETUIGING
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de geweldige
belangstelling tijdens mijn afscheid als fysiotherapeut bij Fysiotherapie van Dongen.

Het was een zonovergoten dag toen we met een
groep leden naar Sambeek fietsten voor een rondleiding bij Fruitpark Groenz. Na een kopje koffie met
aardbeienvlaai, werden we rondgeleid door het
Fruitpark gelegen op de rand van Sambeek en
Boxmeer. We zagen tal van fruitsoorten aan bomen en struiken: appels, peren, pruimen in allerlei
soorten, maar ook vijgen, zwarte bessen, kruisbessen etc. Na de uitgebreide rondleiding proefden
we nog een paar lekkere zelfgemaakte sapjes en
kregen ook nog als kers op de taart een heerlijke
frisse fruitspies. Het was een ontspannen leuke
middag.
23 Juni stappen we weer op de fiets tijdens de
jaarlijkse fietstocht. De tocht is meteen de afsluiting van de 1e helft van het verenigingsjaar.
We gaan dan genieten van de zomer en komen
13 september weer bij elkaar voor de Najaarsontmoeting. Het bestuur wenst daarom bij deze iedereen alvast een fijne zonnige zomervakantie.

Uw aanwezigheid tijdens het informeel samenzijn
in gezondheidscentrum “De Maasdorpen” en de
vele kaarten en andere dankbetuigingen hebben
mij, mijn familie en mijn collega’s enorm gestreeld.
In de wetenschap dat mijn collega’s zich zullen
blijven inzetten te werken aan een optimale fysiotherapeutische zorg in Vierlingsbeek en omgeving,
heb ik in het volste vertrouwen afscheid genomen.
Het afscheid was voor mij een onvergetelijk
moment waarvoor allen dank.
Fysiotherapie en fitnesscentrum van Dongen helpt
mensen fit te worden, fit te zijn en fit te blijven.
Met vriendelijke groet,
Jan van Dongen
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Uitnodiging kampioensreceptie
Onze Senioren 1 zijn kampioen!
Zij zijn in het seizoen 2016-2017 zowel in de zaal- als veldcompetitie
als eerste geëindigd. Een dubbele reden voor een feest.
Wij nodigen u dan ook graag uit voor de kampioensreceptie op
zaterdag 1 juli as. van 19:00 tot 20:00 uur. U bent welkom in het café
van zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek. Na afloop kunnen we nog
gezellig borrelen en terugkijken op ons mooie korfbalseizoen.
Fijn als u er bij bent!
Bestuur korfbalvereniging DES

Bezoekadres: Vrijthof 1, in Vierlingsbeek
Postadres: secretariaat korfbalvereniging DES, Burggraaf 21, 5821 BJ in Vierlingsbeek

www.des-vierlingsbeek.nl

fouten te voorkomen. Burgemeester Rombouts van
Den Bosch heeft mij zijn welgemeende excuses
aangeboden en bij deze breng ik deze graag over
aan alle inwoners van wie de stem niet is geteld.

Geachte stemgerechtigden van de
gemeente Boxmeer,

Ik hoop van harte dat u zich ondanks deze grote
misser, niet laat ontmoedigen en ook in de toekomst gebruik blijft maken van uw stemrecht.

Ons stemrecht is een groot goed en een van onze
belangrijkste rechten. Als gemeente zijn we dan
ook altijd trots op ons goede opkomstpercentage
bij verkiezingen. Het is zeer pijnlijk dat door een fout
in een systeem en menselijke fout het zo mis is gegaan met 7600 stemmen uit onze gemeente tijdens
de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart.

Burgemeester Karel van Soest

Ondanks dat vanuit gemeente Boxmeer alles keurig was aangeleverd, is op het hoofdstembureau in
Den Bosch een fout gemaakt. Hierdoor is een groot
deel van de stemmen uit onze gemeente verloren
gegaan, omdat alleen de stemmen op VVD, PvdA,
PVV en SP uit de gemeente Boxmeer zijn ingevoerd
in het systeem.

Rabobankleden,
bedankt!
Het bestuur en vrijwilligers van het JOC willen alle
Rabobankleden bedanken die op ons gestemd
hebben bij de Rabobank Clubkas Campagne.

Het is een geluk bij een ongeluk dat er zonder deze
fout geen andere zetelverdeling was geweest in de
Tweede Kamer. Blijft van kracht dat dit nooit had
mogen gebeuren omdat in onze democratie elke
stem telt en we ervan op aan moeten kunnen dat
deze ook daadwerkelijk wordt geteld.

Wij hebben het bedrag van €823,02 ontvangen
van de Rabobank, en dat was niet mogelijk
geweest zonder u stem(men)!
We gaan dit bedrag gebruiken voor de aankoop
van tenten voor gebruik tijdens o.a. wandel4daagse
en clubkamp.

Ik betreur het dan ook ten zeerste dat voor een deel
van u, uw vaak weloverwogen stem, verloren is
gegaan. U mag van mij aannemen dat alles in het
werk wordt gesteld om in de toekomst zulke

Nogmaals bedankt en misschien tot de stemronde
volgend jaar.
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gezonde mensen, jong of al ouder.
Natuurlijk kan iedereen zich voor deze reis
aanmelden, ook niet CZ verzekerden.

Publiekswandeling IVN
De Groene Overlaat

Voor informatie over deze reis
Cristien Goumans, tel: 0478-636676 of
0623532814
Gertie Jeuken 0478-510509
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl

Op zondag 25 juni kunt u onder deskundige begeleiding van onze natuurgidsen wandelen in het gebied van de Broekse wielen. Een gebied van ongeveer 14 hectare met een grote biodiversiteit; een
mooie en boeiende wandeling dus.

Hennie Kuiper
schiet profs
weg in
Boxmeer

De wandeling begint om 10 uur en eindigt 2 uur later. We vertrekken vanaf de kruising van de Fazantenweg met de Bordscheweg in Escharen.
Na afloop is koffie verkrijgbaar.
Voor informatie kunt u bellen, tel.nr. 0485 314 946,
of raadpleeg onze website https://
www.ivn.nl/afdeling/ivn-cuijk-de-groene-overlaat.
Het profpeloton van Daags na de Tour in Boxmeer
wordt maandag 24 juli op gang geschoten door
Hennie Kuiper. De tegenwoordig in Enschede wonende oud-wereldkampioen (1975 in het Belgische
Yvoir, voor Roger de Vlaminck en Jean-Pierre
Danguillaume) hield in de jaren zeventig en tachtig
de wielerliefhebber gekluisterd aan radio en tv tijdens de Tour de France. Twee keer werd de klimmer tweede (in 1980 na Joop Zoetemelk) en in
1977 na de Fransman Bernard Thévenet, die later
toegaf doping te hebben gebruikt. Kuiper en Zoetemelk werden in 1980 tijdens Daags na de Tour
voor het oog van vele tienduizenden wielerfans
gehuldigd in Boxmeer.

Vondel dankt Vierlingsbeek!
voor uw bijdrage aan de bloemenactie
en voor uw stemmen tijdens de
Rabobank Clubkas Campagne

Wilt U graag naar Lourdes,
bent U C.Z. verzekerd en
hebt U een medische
achtergrond, vraag bij ons
naar de hoge korting die
wij voor U kunnen aanvragen.
Lourdesgroep Maas en Peel gaat van 2 t/m 7 september naar Lourdes met het vliegtuig.
Er wordt verbleven in een gerenommeerd hotel
waar diverse faciliteiten aanwezig zijn voor rolstoelen en er zijn aangepaste kamers.
Er gaan verpleegkundigen mee voor begeleiding
en zorg.Ook zijn er Nederlandse artsen aanwezig
voor eventueel consult of behandeling.
De reis is bedoeld voor zieke, maar ook voor
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Kuiper die onder meer deel uitmaakte van de legendarische Raleigh-ploeg van Peter Post, won
vier Tour-etappes, waaronder in 1977 de rit
naar Alpe d’Huez. De boerenzoon uit Denekamp
(Nieuw-Deurningen) werd in 1972 Olympisch kampioen in München en verschillende keren Nederlands kampioen in het veld en op de weg.
Hij is de enige Nederlander die de vier meest aansprekende klassiekers op naam wist te schrijven:
Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix, Ronde van
Lombardije en Ronde van Vlaanderen.

en ook de reiskosten zijn voor eigen rekening.
Ervaringsdeskundige begeleiders bieden een programma aan met veel ruimte voor ontspanning.
Er kunnen 20 personen deelnemen. Na inschrijving
wordt er contact opgenomen voor een intake gesprek. Het kan lastig zijn om degene voor wie gezorgd wordt achter te laten. Tijdens het gesprek
kan er ook worden gekeken naar mogelijkheden
voor overname van de zorg die het beste aansluiten bij de persoonlijke situatie.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Land van
Cuijk per telefoon: 0485-846739 per email: info@
mantelzorglvc.nl of via de website:
www.mantelzorglvc.nl

Partisans Athletics op ELITE
Cheerleading Championships

In april dit jaar kreeg Kuiper (1949) een eigen museum dat is ondergebracht in de boerderij in Denekamp waar hij opgroeide.
Oud-premier Dries van Agt verrichtte met Jan
Janssen en Joop Zoetemelk de opening. In zijn
toespraak besteede Van Agt ruimschoots aandacht aan de wielerronde van Boxmeer van 1977.

Ieder jaar staat Movie Park Germany in het Pinksterweekend compleet in het teken van cheerleading.
In het park worden dan de ELITE Cheerleading
Championships georganiseerd. Teams uit de wijde
omgeving treden in Studio 7 aan om hun kunsten
te laten zien. Dit jaar mochten ook de meiden en
jongens van Partisans Athletics de mat betreden.

Als mantelzorger toe aan een
adempauze?
Het Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert van 15-17 september 2017 een ontspanningsweekend voor mantelzorgers uit het
Land van Cuijk. Het weekend is voor mantelzorgers, die even afstand willen nemen van de
zorg en nieuwe energie willen opdoen.
Dit weekend wordt mede mogelijk gemaakt
door Stichting Vrienden voor mantelzorgers.
De dagelijkse zorg voor een chronisch zieke partner, kind of ander familielid kan een zware taak zijn.
In vele gevallen blijft er voor de mantelzorger geen
of weinig tijd over voor hobby’s, ontspanning, sociale contacten of vakantie. Terwijl het juist voor
de langdurige mantelzorger belangrijk is om af en
toe eens even de zorg los te kunnen laten. Even
afstand nemen, even nieuwe energie opdoen, even
wat tijd voor zichzelf nemen.

Team Partisans Athletics is het seniorenteam van
Partisans Athletics Cheerleaders. Het team bestaat
uit 21 meiden en jonge mannen, tussen 15 en 35
jaar jong. Zij komen zowel nationaal als internationaal uit in de senior coed cheer level 5 divisie. Op
de ELITE Cheerleading Championships stond voor
hen een kwalificatie voor de USASF Cheerleading
and Dance World Championships op het spel.

Het weekend zal plaatsvinden in Parkhotel Arcen
te Arcen.
Het betreft een geheel verzorgd weekend incl. eten,
entree thermaal baden en activiteiten.
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 75,-
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Zaterdagochtend vroeg reisden de atleten, vergezeld door een groep enthousiaste supporters, af
naar Movie Park Germany. Hen wachtte een lange
dag: vroeg opstaan, veel wachten, razendsnel intrainen en een spetterend optreden. Maar gelukkig
was er ook tijd om een paar attracties uit te proberen.

Boxmeerse
cheerleaders
beste van
Nederland!
Opnieuw hebben Rob Tonnaer en Mayke Bongers
in de categorie Partnerstunt van Partisans Athletics
beslag gelegd op de Nederlandse titel.
Team Partisans Athletics wordt afgevaardigd naar
de Wereldkampioenschappen Cheerleading 2018
in Walt Disney World in Florida.

Het resultaat werd rond zes uur 's avonds bekendgemaakt. En wat voor een resultaat! Met prachtige
punten behaalde Partisans Athletics een achtste
plaats. Helaas was dit net niet voldoende voor de
finale op zondag, waar de top 6 zich voor plaatste.
Maar de Partisans waren wèl het beste Nederlandse team in hun categorie en daarmee sleepten ze
een kwalificatie voor de IASF Worlds 2018 binnen.
Dit zijn de wereldkampioenschappen cheerleading
van de IASF en vinden in april 2018 plaats in
Orlando, Florida.

Op zondag 18 juni kwamen bijna 50 jongens en
meiden in actie voor de Boxmeerse vereniging
Partisans Athletics. Of ze nu uit Vierlingsbeek,
Rotterdam, Nijmegen, Gennep of America komen,
allemaal komen ze een of twee keer in de week
naar Boxmeer om te trainen. Dat harde werk heeft
opnieuw zijn vruchten afgeworpen.

Hoewel het team van Partisans Athletics op Eerste
Pinksterdag dus niet in de finale mocht meedoen,
was de Boxmeerse delegatie nog niet klaar. Op
zondagmiddag stond namelijk de categorie senior
coed partnerstunt op het programma, waarin
Mayke Bongers en Rob Tonnaer uitkwamen.
In Nederland zijn zij al jaren de besten op dit gebied, maar op internationaal podium is er veel
meer concurrentie dan in eigen land. In een sterk
deelnemersveld wisten ze zich naar een knappe
twaalfde plek te vechten. Bijzonder knap in een
categorie waarin nationale en internationale kampioenen meedingen.

Namens Partisans Athletics traden vijf teams op.
In de categorie peewees (5 t/m 11 jaar) stond de
meisjes van Little Athletics op de mat. Zij behaalden 40 punten in de categorie exhibition.
In de categorie junioren (12 tot 16 jaar) werd
Boxmeer vertegenwoordigd door de meiden van
Athletics Elite (junior all-girl). Zij behaalden 2e plek
met 40,25 punten.
In de categorie senioren waren de voorrondes erg
spannend. De teams uit Boxmeer en Maastricht
zijn erg aan elkaar gewaagd. In de finale wist coed team Partisans Athletics de 2e plek binnen te
slepen. In het Pinksterweekend wist het team zich
al te plaatsen voor de IASF-kampioenschappen,
waarbij ze voor hun club uitkomen.
Tenslotte, in de categorie partnerstunt, lieten Rob
Tonnaer & Mayke Bongers zien waarom zij al jaren
Nederlands Kampioen zijn. Zij behaalden 69 punten. In deze categorie kwamen uit Boxmeer ook
Patrick v. Rooij & Lieke Graat en Melchior Bos &
Marlie van Haren in actie. Ook zij wisten zich van
hun beste kant te laten zien, ook al hebben ze nog
lang niet zoveel ervaring als de kampioenen.
Melchior & Marlie behaalden met 45 punten de 4e
plaats. Patrick v. Rooij & Lieke Graat behaalden in
categorie exhibition maar liefst 55 punten!
Team Partisans Athletics (16+) had na een spectaculaire routine, net niet genoeg punten om de 1e
plaats te behalen. De 65,25 waren wel genoeg
voor de 2e plaats.
Coaches, bestuur, ouders en alle fans zijn apetrots
op de sporters. “Alle atleten hebben zich van hun
beste kant laten zien. We hebben weer laten zien
dat wij in Boxmeer heel veel talent hebben rondlopen!” vertelt de enthousiaste Rob Tonnaer!
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Wie dacht dat de cheerleaders nu een welverdiende vakantie kunnen nemen, heeft het bij het verkeerde eind. De senioren (16+), team Partisans
Athletics, mogen Nederland volgende week namelijk vertegenwoordigen op het EK Cheerleading in
Praag. Donderdagochtend 22 juni reizen ze in alle
vroegte af om op zaterdag hun kunsten te kunnen
laten zien op het Europese podium.
Nieuwsgierig geworden naar de kersverse kampioenen? Op 10 en 11 juli organiseert Partisans
Athletics gratis proeflessen, in samenwerking met
Sjors Sportief. Op deze avonden kan iedereen gratis uitproberen of de teamsport cheerleading ook
iets voor hen is. Voor meer informatie kun je terecht op www.cheerleadersboxmeer.com

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

☞

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

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.
Voor meer informatie kijk op onze website!

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

www.martensasperges.nl
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Als een graf zelf verzorgen
niet meer kan of gaat

Gradje Tweewielers

Bel vrijblijvend met

Margriet Winkelmolen:

Vergeet
mij niet

M: 06 17 64 03 28
T: 0478 - 63 21 25

Voor al u fietsreparatie

of met

Diny Bartels:

Bikkel & Gouden Leeuw Dealer

U mag ons ook een e-mail sturen:
info@grafverzorgingvergeetmijniet.nl

Openingstijden: Do 9.00-18.00
Vr 9.00-20.00, Za 9.00-17.00

M: 06 48 21 77 96

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

De Bunder 7, 5821 GC Vierlingsbeek
06-17769196

Warme Bakker Degen

Reclame: 26 juni t/m 1 juli
● Zomervlaai €10,35
● Grof volkorenbrood €1,95
● 4 Kwarkbolletjes + 1 gratis
Reclame: 3 t/m 8 juli
● Sinaasappelvlaai €10,35
● Lônse mik €2,35
● 4 Krentenbollen + 1 gratis

gradjewelbers@kpnmail.nl

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

Fons Peltenburg
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Klusbedrijf

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

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

Café - Zaal

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

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

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

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

www.jipvormgeving.nl

kijk op de website www.salontoine.nl

Bouw
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

op maat

René Gerrits

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

s
u
l
k
en o p m a a t

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589
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bouwadvies en -begeleiding
T: 06-53883255 | E: info@ketelaarsbouwhulp.nl | W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

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

Mar-Oil Oliehandel

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

• 5 kg (Dinfles) - €15,• 10,5 kg - €24,-

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL

BROEREN

Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Inloopuren van 16.30 tot 18.00 uur

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

geniet
beleef

Dé zorgboerderij voor
kleinschalige dagbesteding.

Open dag
zondag 9 juli
van 11.00 tot 17.00 uur
Waar: Voortweg 1b, 5826 AG Groeningen
Ingang Zorgboerderij ‘t Molenveld via pad tussen Voortweg 1 en 1a.
Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets i.v.m. beperkte parkeerruimte.

WWW.ZORGBOERDERIJMOLENVELD.NL

19











Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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

Alles voor wand en Plafond!!!
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