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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

21 augustus 2018,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

33e jaargang no 15 15 augustus 2018

Lees verder op pagina 2...

Fascinerende zesde editie Kunst 
van het Geloven in Boxmeer

Voor de zesde keer openen enkele kapellen in 
de gemeente Boxmeer hun deuren voor kunst 
en publiek. In de Mariakapel in Holthees, de 
Antonius- en Nicolaaskapel in Groeningen, Het 
Kloosterhuis en de St. Janstoren in Sambeek, de 
Nepomukkapel in Boxmeer en het Koningskerkje 
in Vierlingsbeek is opnieuw een fascinerende, 
soms ontroerende en verstillende, soms confron-
terende verzameling hedendaagse kunstwerken 
te zien binnen een prachtige ambiance van deze 
vaak al eeuwenoude gebouwen. 

Op 24 augustus wordt de expositie officieel 
om 19.30 geopend door Marijke Cieraad art-
curator en visual artist, in de kloostertuin van 
Het Kloosterhuis in Sambeek. De opening wordt 
muzikaal opgeluisterd door de 4e Hoedanigheid. 

De expositie is aansluitend in het weekend van 25 
en 26 augustus, van 1 en 2 september en van 8 en 
9 september te zien, steeds van 11.00 tot 17.00 
uur. Tevens is er een mooie fietsroute beschikbaar, 
die het publiek langs landelijke dreven naar de 
verschillende locaties leidt.

De tweejaarlijkse Manifestatie “Kunst van het 
Geloven” wordt georganiseerd door de Stichting 
Kunst van het Geloven in samenwerking met 
vertegenwoordigers van de verschillende locaties, 
waar de expositie te zien is. Primair doel is het 
instandhouden van deze fraaie, vaak al eeuwen 
oude kapellen, die nagenoeg allen niet meer in 
gebruik zijn als kerkgebouw, maar wel de status 
hebben van monument. Met name door het 
organiseren van culturele activiteiten, die veel 
bezoekers trekken, wordt de schoonheid van deze 
monumenten onder de aandacht gebracht.

Bij de expositie Kunst van het Geloven gebeurt dit 
door kunstenaars uit te dagen om op basis van 
het thema “Ongelooflijk” ruimte en kunst samen 
te laten gaan.

De curatoren Willem den Hartigh en Jitske van 
Groenland zijn voor deze editie aan de slag 
gegaan om inspirerende kunstenaars bereid te 
vinden hun werk in de verschillende locaties te 
exposeren. Dat heeft geleid tot deelname van 
zeven kunstenaars, met verschillend werk. Hoog in 
de toren van Sambeek is werk te zien van Hannah 
Willemsen (draadvormen). In het naastgelegen 
Kloosterhuis exposeert Birgit Cauer (beeldend 
kunstenaar) In het Koningskerkje in Vierlingsbeek 
exposeert Rosemin Hendriks (tekeningen).

De Nepomukkapel wordt gevuld met een 
prachtige installatie van Willem Besselink. En 
de Anthonius- en Nicolaaskapel in Groeningen 
wordt gevuld met werk van Johan Claasen 
(assemblagekunstenaar) 

En in de Mariakapel exposeren Erik Buijs (beeld-
houwwerk) en Anne Forest (schilderijen) Kortom: 
reden genoeg om deze bijzondere manifestatie te 
bezoeken. Voor meer informatie over de kunste-
naars en hun werk kan men terecht op de website 
van Kunst van het Geloven, 
www.kunstvanhetgeloven.nl of op de facebookpa-
gina www.facebook.comkunstvanhetgeloven

Naast deze expositie kent deze editie van Kunst 
van het Geloven nog meer bijzondere activiteiten. 
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Van de Redactie:
  Welkom thuis!!!.......
  Het is ZOMER.....extreme hitte/warmte/
 droogte...... maar wellicht ook van zwem-

men/ijsjes en veel veel (water) drinken....
  De vakantie en de kermis zitten er weer op.
  De scholen gaan weer beginnen. Iedereen 

een goed en vooral leuk schooljaar toege-
wenst!

  Daar mogen wij ook best kei kei kei trots 
op zijn: Maasheggen zijn nu écht UNESCO-
erfgoed!

...vervolg van pagina 1

AGENDA
2018

Wekelijks  Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.

In de periode van de expositie van zaterdag 
25 augustus tot en met zondag 9 september 
(gedurende de weekenden), zal Jitske van 

Groenland, conservator van schilderijen, haar 
atelier openstellen, gevestigd Spoorstraat 3, 
Vierlingsbeek. Tijdens de openingsuren van de 
expositie zal zij tekst en uitleg geven over hoe de 
restauratie van een schilderij in zijn werk gaat. 
De tweede activiteit is voor de vroege 
vogels onder ons, het betreft het inmiddels 
binnen de expositie traditie geworden 
Ochtendglorenconcert in de kapel van Het 
Kloosterhuis in Sambeek. Dit keer op zondag-
morgen 26 augustus. Om 6 uur ´s morgens, als 
het buiten en binnen nog donker is, zullen Judith 
(viool) en Tineke (klavecimbel en orgel) Steenbrink, 
oprichters van Severijn en van Holland Baroque, 
ons muzikaal laten ontwaken. Geleidelijk aan 
zien we door de ramen het licht naar binnen 
vallen, zien we elkaar en de musici, en wanneer 
het eenmaal licht geworden is kunnen we aan 
de nieuwe dag beginnen met een heerlijk ontbijt. 
Dat wordt op deze ochtend een prachtige manier 
van ontwaken. een unieke ervaring! Twee andere 
activiteiten zijn er nog op 9 september. Op het 
plein voor de St. Janstoren in Sambeek start 
kunstenares Marianne van Heeswijk het Tapijt 
voor Vrede waaraan vervolgens iedere bezoeker 
een bijdrage kan leveren. Ook op 9 september, 
en wel van 13.30 tot 15.00 uur is er een orgelbe-
speling door Jacques Steenbrink op het recent 
gerestaureerde Knipscheerorgel in de Protestantse 
Kerk in Boxmeer.

Kortom een keur aan activiteiten waarvoor u zich 
niet hoeft aan te melden, maar waarvoor wij u 
harte uitnodigen!

De organisatiecommissie van Kunst van het 
Geloven, van links naar rechts: Willem den 
Hartigh, Leo Kranendonk, Toos Ermers, Toon 
Pijpers, Jos en Dymph Gerritsen, Ton de Kok en 
Jitske van Groenland 
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20 aug Zangvereniging Vondel: Eerste repetitie  
 nieuwe seizoen
23 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
25 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug 
t/m 3 sept Groeningse kermis 2018
1 sept Fietsen door het “Verboden Gebied”   
 onder leiding van gidsgroeters
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
22 sept Gryphus: METAL BBQ met live: 
  SACKBACK; aanvang BBQ: 18.00 uur;
 aanvang Sackback: 21.30 uur
23 sept Zangvereniging Vondel: Optreden in   
 Museum De Locht in Melderslo
23 sept Groeningen: 2e Streekmarkt Informatie  
 bij Han Morsink 06-53319279 of 
  han.morsink55@gmail.com
24 sept Zonnebloem: Boottocht
26 sept KBO: Bezoek Tweede Kamer Den Haag
27 sept VOVG: Bloemschikken
29 sept KBO: Dag van de Ouderen Joffershof
29 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
4 okt Groenings koor: bloemenactie
6 okt Fietsen door het “Verboden Gebied”   
 onder leiding van gidsgroeters
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
12 okt Gryphus: cabaret: ANNE & LISA; 
  WELTSCHMERZ (try-out); zaal open:   
 20.30 uur
13 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
20 okt Gryphus: De Pruuverij Bockbieravond
23 okt VOVG: Museum de Kantfabriek
27 okt Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
27 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 okt Bèkse Biercantus 2018
1 nov KBO: Kunst of Kitch Joffershof

2 nov Gryphus: cabaret: ANDRÉ MANUEL;   
 DREEJKLEZOEW (try-out); zaal open:   
 20.30 uur
3 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
3 nov Concordia: Austerity 60,70 rock/pop   
 coverband o.a. leadzang Hans Coolen;  
 entree vrij
6 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
11 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal en   
 Jeugdprins(es)enbal in Concordia
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 Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
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
14 dec Gryphus: cabaret: MARLON KICKEN; IN  
 DE LIFT; zaal open: 20.30 uur
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 Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
29 dec Deze maand geen ophaalronde oud   
 ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
 bellen.

2019

5 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond  
 in de Zandpoort te Groeningen
25 jan Gryphus: cabaret: RAYEN PANDAY;   
 FENOMEEN; zaal open: 20.30 uur
26 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen   
 carnavalskrant (met Jeugd), “wat de gek  
 ervoor geeft”
26 jan Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
26 jan Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
26 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
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2 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie in  
 Concordia
17 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting  
 in Concordia
22 + 
23 febr CV de Keieschieters: Zittingsavonden in  
 Concordia
23 febr Ophalen oud papier: 
 Volharding, tel. 06-51888032
23 febr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 febr CV de Keieschieters: Bezoek aan   
 Volharding
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek   
 kleuters
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek   
 groep 3 t/m 8
1 mrt CV de Keieschieters: Seniorenbal in ‘t   
 Joffershof
3 - 5 mrt CARNAVAL
29 mrt Gryphus: cabaret: KEES VAN AMSTEL;  
 EEN BANG JONGETJE DAT HELE ENGE  
 DINGEN DOET (try-out); zaal open: 20.30  
 uur
30 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
30 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
27 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
23 t/m 
26 mei PLUS Wandel4daagse i.s.m. JOC 
  Vierlingsbeek/Groeningen
25 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
25 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
15 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
29 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
29 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
27 juli Deze maand geen ophaalronde oud   
 ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
 weer bellen.
31 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Oud ijzer te laden? 
             Valentinus 632426 draaien!
28 sept Oud ijzer te laden? 
             Valentinus 632426 draaien!
26 okt Oud ijzer te laden? 
             Valentinus 632426 draaien!

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

Gratis inloopspreekuur diëtiste, 
op dinsdag 28-08-2018

Ik ben Tahnee van Laere, diëtiste regio Nijmegen, 
Boxmeer, Gennep, Bergen en nu ook Vierlingbeek 
in samenwerking met Fysiotherapie van Dongen 
en Huisartsenpraktijk Mosch-van den Born!

Heeft u een vraag over voeding en/of gezondheid? 
Of een andere voeding gerelateerde vraag? Dan 
kunt u terecht bij het inloopspreekuur op 28-08-
2018 van 11.00- tot 12.00 uur!

In dit spreekuur kunt u alle vragen stellen over 
voeding, gezondheid of andere gerelateerde 
onderwerpen en hoeft u geen afspraak te maken.

Wat kunt u verwachten? Tijdens het inloop-
spreekuur kunt u met de Tahnee kennis maken 
en wordt u geïnformeerd over wat de diëtiste 
kan doen, daarnaast worden er ook al algemene 
adviezen gegeven. 

Het inloopspreekuur is uitsluitend bedoeld voor 
“nieuwe” cliënten en is voor jong en oud. Tijdens 
het inloop spreekuur duren de consulten maximaal 
10 minuten.

U bent welkom bij Merletgaarde 32, 5821 BW 
Vierlingsbeek, bij de fysiotherapie plaats nemen in 
de wachtkamer. 

Tot snel, Groetjes Tahnee (06-38928331) 
www.tahneelifestyle.nl/

Fysiotherapie van Dongen
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven!”
www.vandongenvierlingsbeek.nl

In de maand september is een dankviering in 
voorbereiding in de kapel van Groeningen. Deze 
viering is op zondag 16 september om 14:00 
uur en zal in het teken staan van het “Delen van 
wat God ons geeft”.

Liturgiegroep Vierlingsbeek Maashees.



5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Afspraak? Mail naar dietist@tahneelifestyle.nl  Of bel 06-38928331 

  “ Let your food be your medicine,  

    and your medicine be your food. ” 

 

 

 
Ingrediënten: 

• Yoghurt* 
• Aardbeien/frambozen 
• Agavesiroop 

 
Bereiding: 
1. Was de frambozen en aardbeien en snijd de 

aardbeien 
eventueel doormidden. 

2. Voeg de agavesiroop naar gewenste hoeveelheid toe 
aan de yoghurt. 

3. Voeg de aardbeien en frambozen toe en giet het 
mengsel in de vormpjes*. 

4. Leg de vormpjes in de vriezer voor 24 uur. 
* Hoeveel ml yoghurt  je gebruikt hangt af van de inhoud 
van de ijsvormpjes. Ijs vormpjes zijn online verkrijgbaar.   
 

 

Yoghurt ijsjes! 

Tip: mix het  
fruit met de 

yoghurt! 

Wist je dat een portie slechts 
55 kcal bevat? Daarbij is het 
rijk aan kalium, vitamine C en 

ijzer! En het is een goede 
dorstlesser, want het bestaat 

voor 90% uit water! 

Drink jij voldoende  
met het warme weer?  

Zet eens een kan water 
neer met  komkommer en 
limoen, citroen en munt of 
gember en citroenmelisse. 
Je zult zien dat je hiervan 

blijft drinken! 
 

Peren ijs vs Magnum 
44 kcal – 244 kcal 
10 gram – 22 gram 

suiker 
Kies jij voor één 
of meer ijsjes?  
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Van 10 tot en met 28 september kan er opnieuw 
door de leden van de Rabobank gestemd worden 
om geldmiddelen te verdelen over de verenigingen 
en stichtingen die zich hebben aangemeld voor de 
Rabobank Clubkas Campagne. 
Een mooi initiatief van de Rabobank om vereni-
gingen en stichtingen financieel te ondersteunen. 

Ook Harmonie De Herleving heeft zich inge-
schreven voor de Rabobank Clubkas Campagne.

Wij hopen dat vele dorpsgenoten twee van de 
vijf te verdelen stemmen willen uitbrengen op de 
muziekvereniging.

Alvast hartelijk dank voor uw stemmen. 

Bestuur van Harmonie De Herleving. 

Harmonie                   
“De Herleving” 

KBO SOOS-INLOOP-MIDDAG
Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten (rikken of 
jokeren) in gemeenschapshuis Joffershof. 
Ook voor een kopje koffie bent u van harte wel-
kom tussen 14.00 tot 16.00 uur.

KIENDATA
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 17 en 31 augustus. 
Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof:      
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- en vrijdagmiddag    
Yoga in het Joffershof    
 maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag  van 18.45 - 19.45 uur  
  Info 631839
 Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal   
 dinsdag van 10.00 - 11.30 uur  
 Info 631839
Jeu de Boules Joffershof     
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur   
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
  Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen  

Vierlingsbeek/Groeningen

 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 Jof-
fershof 
 vrijdag:  van 9.15 - 10.15 uur en 
 van 10.30 – 11.30 uur 
  Info 631839
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 1e zon-
dag van de maand om 14.00 u. 
  Info 632028

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

Blauwe bessen excursie overtreft 
verwachtingen

Begin van het jaar werd het voorstel gelanceerd 
om een excursie te gaan maken naar de nieu-
we blauwe bessen kwekerij aan de A73. Aller-
eerst werd contact gezocht met de eigenaar Leon 
Schrijnwerkers, welke meteen bereid stond om dit 
mede te organiseren. Een voorzichtige inschatting 
moest worden gemaakt voor het aantal deelne-
mers en voorzichtig werd de lat op 25 tot 40 deel-
nemers gelegd.

Dat de belangstelling groot was, werd verwacht; 
maar op het laatste moment –zelfs na de deadline- 
stond de teller op 84 deelnemers. Meer dan het 
dubbele van de begroting. 

Er wordt nog een keer contact gelegd met de ei-
genaar, welke reageerde met: “hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd” 

Donderdag 12 juli was het dan zover; bijna ieder-
een die met de fiets kon, stond keurig op tijd on-
der een stralend zonnetje opgesteld bij de Joffers-
hof en in korte linten van fietsers kwam de stoet 
aan bij de kwekerij. Diegene die niet met de fiets 
konden, werden door enkele vrijwilligers meege-
nomen met de auto.

Speciaal voor deze gelegenheid was de loods in-
gericht met veel geïmproviseerde zitplaatsen zo-
als pallets met een bedekking. Nadat iedereen zijn 
plaatsje had gevonden kregen we een zeer uit-
gebreide uitleg van Leon over het stekje van een 
paar centimeter tot plant van 3 jaar welke binnen 
zijn bedrijf opgekweekt werden. 
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Na deze uitleg volgde een rondgang over het be-
drijf met verdere uitleg. Ook werd kort even stilge-
staan bij de volwassen planten met natuurlijk de 
blauwe bessen er aan. Bijna iedereen had toen al 
geproefd wat de overheerlijke smaak van de blau-
we bessen was…

Eenmaal terug in de loods werd getrakteerd op 
blauw bessencake en blauwe bessensap. Wetens-
waardig was dat voor een fles 4 kilo blauwe bes-
sen nodig waren om dit heerlijke drankje te berei-
den. 

Na deze onderbreking volgde een dankwoord van 
de voorzitter, waarna iedereen nog de mogelijk-
heid kreeg om tegen gereduceerde prijzen blauw 
bessen, blauwe bessensap, en blauwe bessen-
planten te kopen. 

Alsof er een braderie was afgelopen, fietste bijna 
iedereen met blauwe bessen, blauwe bessensap, 
of grote blauwe bessenstruiken achter op de fiets 
of in de fietstas naar huis.

Er kan inderdaad teruggekeken worden op een 
mooie middag, waarbij zowel het aantal personen, 
het weer en de presentatie daar de verwachtingen 
overtrof.

Rini Peters

KBO 19 juli naar Lya de Haas 
studio in Rosmalen

Met negen auto’s vertrokken wij naar Rosmalen 
voor gezellig middag met Lya de Haas. De tempe-
ratuur was behoorlijk hoog, maar dat was geen re-
den dat er afmeldingen waren. Dus met het maxi-
male aantal personen werden we ontvangen in het 
huistheater. Hier werden we verwelkomd door Lya 
de Haas en Hennie Korsten met koffie , thee en 
versnaperingen. Na een uitleg van het programma 
werden we getrakteerd op liedjes die ze zelf heeft 
gecomponeerd en begeleid door haar partner 
Hennie. Een van de mooiste en bekendste lied-
je die ze zong was: “ons lief vrouwke”. In de pauze 
was er genoeg drank en zelfs advocaat met slag-
room voor de liefhebbers. Na de pauze kregen we 
een uitleg in de opname studio waar verschillende 
bekende artiesten hun opnamen hebben laten ma-
ken, o.a Ilse de Lange. De middag werd afgesloten 
met Oma soep en worstenbroodjes en nog een ijs-
je. Dit alles in de tuin, met een afsluitend optreden 
van Lya en Hennie. Om 18.00 uur gingen we al-
len tevreden huiswaarts, terug kijkend op een heel 
mooie en muzikale middag. Dus weer een van de 
leuke uitstapjes van de KBO Vierlingsbeek /Groe-
ningen

Jan Spee, Voorzitter KBO Vierlingsbeek 

Plat praote 13

Schrauwe, blère, schriesse, boeuke (spreek uit als 
oeu in oeuvre) en janke.
Vijf benamingen uit ons dialect voor huilen.
Schrauwe en boeuke deed men als men echt 
verdriet of pijn had.
Blère deden alleen kinderen en schapen.
Schriesse was de benaming voor hels 
schreeuwen. O.a. varkens konden dat.
Janke deed een hond. En het werd gebruikt om 
ongenoegen aan te geven. 
“Nou hou toch’s op mit janke!“

Ken je dialect.

“Hej ziet’r uut as ’n durgeschete ert.”

“Dur de wèkse kleer.”

“An d’n dunne zien.”

“Er uut kniepe.”

“Mien knip zit in de tes.”

“An de achterste ( letste ) mem hange.”

“’n Riefelke vleis.”

“Hej lit d’n helen tiet te smèle.”

“Ziede wèr àn’t smoke?“

“Wor hangt d’n durslag?“

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

Hallo, ik ben Jeanne

Sinds december ben ik met pensioen. Ik voel 
me nog jong en wil me graag inzetten voor 
ouderen of mensen die eenzaam zijn.
We kunnen bijvoorbeeld samen een wandelin-
getje maken of een spelletje doen of een praatje 
maken.

Ik ben een rustig, eerlijk en sociaal iemand.
Een kleine vergoeding hiervoor zou leuk zijn.

Info:  (0478) 632465
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Kermis in Groeningen!!

1 t/m 3 September 2018

Kleur, plak, verf of versier deze kleurplaat en lever deze in op zaterdag 1 september vóór 17.00 uur bij 
de snoepkraam en ontvang een gratis attractiekaartje!* De mooiste kleurplaten winnen ook nog een leuk 
prijsje!

*Eén per kind, t/m groep 8

Naam: _________________________________   Adres: ______________________________  Leeftijd: _____ jaar

Info? Zie Kermis Groeningen 
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Zonnebloem Vierlingsbeek 
Groeningen 

Op maandag 24 september gaan wij een 
boottocht maken over de Maas. 

Voor deze boottocht willen wij ook mensen uitno-
digen vanaf 75 jaar. Dit is eenmalig en alleen voor 
de boottocht.

Vindt u het leuk om deze boottocht mee te maken 
bel dan even naar Tinie Teunesen (tel. 631998). 
Dan breng ik u graag een uitnodiging. 

De kosten zijn 25 euro per persoon en het is 
compleet verzorgd.

Graag tot ziens 

Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen

Collecte 
Zonnebloem 
Vierlingsbeek 
Groeningen 

In de week van 27 tot 31 augustus is de jaar-
lijkse collecte van de Zonnebloem Vierlingsbeek 
Groeningen. 

In deze week komen onze vrijwilligers graag bij 
u langs voor een kleine bijdrage.
Namens het bestuur en vrijwilligers bedankt. 
Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen  

Naasten van mensen met psychische klachten 
kunnen zonder verwijzing bij Indigo Brabant 
terecht voor telefonisch contact, indivi-
duele gesprekken, online cursussen of 
groepsbijeenkomsten.

De kans op overbelasting en het ontwikkelen van 
psychische klachten kan hierdoor verkleinen. 

De gemeentes Land van Cuijk, Oss, Uden en 
Meierijstad subsidiëren het aanbod waardoor er 
geen kosten aan zijn verbonden. 

Wacht niet te lang, zorg voor jezelf
Het kan je helpen om de situatie beter aan te 
kunnen!

U kunt bij ons terecht als kind, ouder, broer, zus, 
partner of naaste van iemand met psychische 
problemen. Kijk op de website www.indigobra-
bant.nl bij ‘Hulp voor naasten’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met:
Francien Habraken, preventieadviseur
088-0161800 
aanmelden@indigobrabant.nl

Gifgas

In het Oorlogsmuseum Overloon is de tentoon-
stelling onlangs uitgebreid met een zeer maca-
ber voorwerp. Het gaat om een Zyklon B blik.

Zyklon B was een blauwzuurgas. Het blik dateert 
vermoedelijk van vóór de oorlog, toen Zyklon B 
werd gebruikt voor het bestrijden van ongedierte 
in schepen, pakhuizen en dergelijke. Het blik is 
gehavend, evenals het etiket, maar de teksten 
op het blik zijn nog goed leesbaar. De merknaam 
staat er drie keer op, met daaronder even zo vaak, 
in het Duits: “Gifgas! Cyanpreparaat! De tekst wijst 
er verder op hoe het blik bewaard moet worden, 
namelijk donker, koel en droog. Bovendien schrijft 
het voor dat alleen getraind personeel hiermee 
mag omgaan. Dat is niet vreemd. In de oorlog 
werd Zyklon B gebruikt door de SS. En niet 
alleen als ontsmettingsmiddel, maak ook bij de 
Jodenvervolging in de concentratiekampen, zoals 
in de gaskamers van Auschwitz-Birkenau. 
Het schijnt zo te zijn dat 1 kilo, precies de inhoud 
van dit blik, voldoende was om 250 mensen om 
het leven te brengen. Dit kleine object, nog geen 
dertig centimeter hoog, is daarmee in het museum 
een triest sluitstuk van het verhaal dat vertelt hoe 
meer dan tien miljoen Joden, Roma, Sinti, maar 
bijvoorbeeld ook homoseksuelen door het Nazi-
regime werden omgebracht.
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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 ver-
werkt in sieraden, maar het bezit van het mine-
raal zelf is net zo speciaal en misschien zelfs 
nog bijzonderder om cadeau te doen. Ontdek 
wat de krachten zijn van de mystieke geboorte-
stenen en wat ze betekenen voor degene die in 
de bijbehorende maand jarig zijn.

Augustus 
Augustus is een maand met drie geboortestenen! 
Voor de echte geluksvogels. De oorspronkelijke 
geboortesteen voor augustus was sardonyx en 
daarna volgde peridoot. Uiteindelijk 
werd spinel aan de groep van sardonyx en 
peridoot toegevoegd. Sardonyx versterkt het 
optimisme en de geestelijke discipline van de 
eigenaar. Peridoot verhoogt het zelfvertrouwen 
en assertiviteit en spinel versterkt de vitaliteit.

Sardonyx

DE MAASHEGGEN 

GESCHIEDENIS 
De allereerste landbouwers in Nederland 
maakten van dood hout gevlochten hekwerken. 
Ze waren vergelijkbaar met wilgentenen tuin-
schermen die hier en daar in tuinen staan. Deze 
lange hekwerken moesten regelmatig vervangen 

worden en daarvoor was erg veel hout nodig. 
Toen de bevolking groeide ging men ze daarom 
van levende planten maken. De landelijke heg 
is al oud. De geschiedenis van de vlechtheg is 
indrukwekkend. 
Circa 3000 jaar geleden waren de Lage Landen 
één aaneengesloten bos of wetland. Niet voor 
niets is het woord “Holland” afgeleid van de 
samenvoeging “Holt- Land” of “Hout Land”. In 
de loop der eeuwen werd de natuur vervolgens 
tot een netwerk van bossen, hagen en akkers 
omgevormd; een proces dat zich tot het begin van 
de jaren 1900 heeft voortgezet. Onder meer door 
de vergaande versnippering van grondeigendom 
werd een fijnmazig netwerk van heggen en hout-
wallen gevormd. In bijna iedere regio ontwikkelde 
zich daarbij een eigen stijl van vlechten (en een 
regio-specifieke samenstelling van de heggen). In 
de 18de en 19de eeuw werden het aantal heggen 
in noordwestelijke richting uitgebreid. In deze 
periode komt er een eind aan het gemeenschap-
pelijk grondbezit: nieuwe landeigenaren gingen 
hun velden afbakenen met heggen. Al eeuwen-
lang wordt de heg gebruikt voor perceelscheiding 
en veekering. Daarnaast was de heg een bron 
van voedsel (hazelnoten, sleedoornpruimen) en 
van brand- en constructiehout. In de loop van 
de vorige eeuw ging het fout: de voortdurende 
modernisering (introductie van prikkeldraad eind 
19de eeuw) en schaalvergroting van de landbouw 
leidde tot ingrijpende veranderingen (ruilverkave-
lingen). Bijna alle Nederlandse vlechtheggen zijn 
inmiddels verloren gegaan. Om hoeveel kilometer 
heg het precies gaat is moeilijk te zeggen omdat 
heggen en houtwallen en singels in de statistieken 
vaak samengevoegd zijn. Een ruwe schatting 
gebaseerd op een vergelijking van topografische 
kaarten van 1880/1910 en 1978 toont aan dat ruim 
70% van de heggen in deze periode in Nederland 
verdwenen is, ofwel tienduizenden kilometers! 
De laatste jaren is er steeds meer belangstelling 
voor onze woonomgeving, voor de geschiedenis 
van de streek en voor ecologische verbindings-
zones. Kleine landschapselementen, zoals heggen, 
poelen, houtwallen, krijgen steeds meer aandacht. 
Een opleving van de kunst van het heggen-
vlechten is niet alleen een goede zaak voor de 
kwaliteit van het landschap; hiermee worden ook 
het (agrarisch) toerisme en recreatie in diverse 
regio’s gestimuleerd. Dit is goed voor inkomsten 
en werkgelegenheid. 

Dieren en planten
De ecologische betekenis van het ooit zo dichte 
net van heggen en houtwallen, poelen en groene 
slootranden, kan moeilijk overschat worden. Kleine 
landschapselementen bieden een grote afwisseling 
aan microreliëf en microklimaat. Dit stelt tal van 
organismen in staat er een onderkomen te vinden, 
van de kleinste vis tot de grotere zoogdieren, 
van loopkever tot grauwe klauwier, van citroen-
vlinder tot hermelijn. De heggen zijn belangrijk voor 
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vogels: meer dan 100 soorten Nederlandse broed-
vogels vinden hun leefgebied in het cultuurland 
en rond bebouwing. Dieren en zaden kunnen via 
de houtwallen tot andere gebieden komen. Zo is 
het landschappelijke mozaïek van heggen, hagen 
en houtwallen van levensbelang voor het voortbe-
staan van boomkikkers. Niet alleen dieren hebben 
geleden onder de kaalslag van lineaire landschap-
selementen. Ook tal van inheemse wilde houtige 
gewassen worden erdoor inmiddels met uitsterven 
bedreigd. Het zijn met name deze inheemse 
bomen en struiken die in vlechtheggen thuis horen. 

Heggen behoren tot de laatste leefgebieden 
van wilde planten en dieren in onze intensief 
beheerde akkers en weiden. Heggen bieden 
dieren beschutting, een leefgebied, voedsel en 
een verbindingsweg tussen de open velden. Veel 
vogels, zoals de heggenmus en de braamsluiper, 
nestelen zich vaak in de heggen en vinden daar 
hun voedsel. 
Dassen, marterachtigen en tal van andere 
dieren gebruiken de heg als dekking om zich te 
verplaatsen of als uitvalsbasis. Met name voor 
kleinere dieren zoals reptielen en insecten is de 
heg een plek om te overleven. 
Een slecht beheerde heg die door het vee wordt 
kaalgevreten heeft nauwelijks nog een kruidlaag, 
heeft geen dicht netwerk van takken, en vormt 
geen aaneengesloten geheel. Een voor plant en 
dier goede heg bestaat dus uit een zoom (grassen 
en kruiden), diverse soorten struiken en hier en 
daar een boom. Een voor de natuur, maar ook 
voor bewoners en bezoekers, goed heggenland-
schap bestaat uit een afwisseling van lage en 
hoge heggen. Het is bovendien belangrijk dat 
heggen (houtwallen, poelen enzovoort) onderling 
voldoende op elkaar aansluiten. Hiervoor is goed 
beheer noodzakelijk 

Soorten heggen 
Vlechtheggen zijn heggen, samengesteld uit 
verschillende struiken als meidoorns, sleedoorns 
en wilde rozen, waarvan de takken op zodanige 
wijze zijn vervlochten dat mensen, koeien en 
grotere roofdieren er niet meer doorheen kunnen. 
De samenstelling verschilt van streek tot streek. 
Ze is onder meer gebonden aan grondsoort en 
waterstand. 
Ook de vlechtstijl is in ieder gebied weer anders. 
Deze is niet alleen praktisch, maar ook cultuur-
historisch bepaald. Vlechtheggen kunnen 
voorkomen bij agrarische bedrijven (als alterna-
tief voor prikkeldraad rasters) en bij particuliere 
tuinen (als alternatief voor houten schuttingen). 
In het Nederlandse landschap onderscheiden we 
verschillende kleinschalige landschapselementen 
die, als ze gevlochten zijn, vaak onder de noemer 
‘vlechtheggen’ worden gevat. 
 
Voorbeelden hiervan zijn: 
Graft: begroeide terrasrand die bedoeld is om 

steile weilanden en akkers bewerkbaar te houden; 
deze ligt evenwijdig aan de helling. 
Holle weg: uitgesleten weg, die veel dieper ligt 
dan het omringende land en loodrecht ligt op een 
helling  
Heg: dichte rij struiken ter afscheiding van een 
stuk land 
Haag: laag geschoren heg  
Houtwal: met kreupelhout beplante wal 

Heggen planten en vlechten
Plantverband. Heggen kunnen in een enkele rij 
of in een dubbele (driehoeksverband) geplant 
worden. Houd grofweg 4 planten per meter aan 
in een enkele heg en 6 bij een dubbele heg. De 
afstand tussen de rijen (bij dubbele rij) zo’n 25 cm. 
Als de heg later gevlochten zal worden is het beter 
een enkelrij-ige heg te planten.

Goede voorbereiding
Bij het planten kan veel fout gaan waardoor de heg 
slecht kan aanslaan. 
Let vooral op: 
- goede grondbewerking, 
- niet uitdrogen van wortels van de jonge struiken 
voor het planten (plantsoen in plastic zakken 
bewaren), - niet planten bij vorst, veel wind, 
- zorgvuldig planten (niet te hoog of te diep), 
- let op overvloedig onkruid en uitdroging het 
eerste voorjaar. 
Het vlechten van heggen bestaat meestal uit een 
combinatie van drie technieken: 
- het invlechten van dode takken 
- het vervlechten van takken van de levende 
struiken 
- het ‘leggen’ van struiken (waarbij de struiken 
vlak boven de grond half door worden gezaagd 
en vervolgens in een hoek van circa 30 graden 
worden ‘plat’ gelegd en door elkaar heen 
gevlochten worden). 
Daarbij worden vaak nog bomen in de heggen 
geknot, teneinde het geheel voldoende stevig-
heid te geven. Het heggenvlechten is een kunst op 
zich, die gekenmerkt wordt door een rijke traditie 
die van streek tot streek verschilde. In Limburg, 
bijvoorbeeld, gebruikte men veel dood hout, dat 
tussen de levende struiken door werd gevlochten. 
In Noord-Brabant bogen de vlechters de takken 
van jonge struiken, zodat ze een horizontale 
structuur vormden. Daaruit sproten vervolgens 
tal van uitlopers naar boven. De Nederlandse 
vlechtwijzen onderscheiden zich niet alleen van 
elkaar, maar ook van buitenlandse gewoonten. 
In Engeland bijvoorbeeld tref je veel gevlochten 
hagen in combinatie met muren en wallen aan. 
In Noord-Duitsland werkt men met stenen wallen 
en gevlochten hakhout die zigzaggend door het 
landschap slingeren (de zgn. Noord-Duitse ‘knick’). 

Bron: Gemeente Boxmeer.nl
Algemene informatie over de Maasheggen
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UNESCO biosfeerstatus voor de Maasheggen

Een speciale erkenning voor het Maasheggengebied in de Noordelijke Maasvallei door
UNESCO. Deze heeft de Brabantse Maasheggen aangewezen als biosfeergebied. 
Biosfeergebieden zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenkomen. De 
Maasheggen is het oudste cultuurlandschap van Nederland. Karakteristiek door de verdeling 
van het landschap in een groot aantal kleine landbouwpercelen die van elkaar zijn gescheiden 
door meidoornheggen. Met deze statustoekenning worden de Maasheggen onderdeel van een 
wereldwijd netwerk van meer dan 650 UNESCO biosfeergebieden. De Maasheggen is het enige 
biosfeergebied in Nederland.

UNESCO biosfeergebied
In biosfeergebieden staat de relatie tussen de mens en zijn omgeving centraal. “UNESCO 
biosfeergebieden zijn geen natuurgebieden die de mens met rust moet laten”, vertelt Andrée van Es, 
voorzitter van UNESCO Nederland. “Het gaat juist om het zoeken naar manieren om de mens met de 
natuur te laten samenleven.” Daarbij staan wetenschap, cultuur en onderwijs centraal. Zo doen 
wetenschappers onderzoek naar biodiversiteit, water en duurzame landbouw en zetten lokale 
ondernemers duurzaam toerisme in de markt. Voor scholieren is er informatie over natuur en 
milieubehoud en lokale boeren produceren biologische streekproducten. “De UNESCO biosfeerstatus 
biedt kansen om in het Maasheggengebied samen met bewoners, ondernemers, overheden, 
organisaties, scholen en kennisinstellingen verder duurzaam te ontwikkelen”, aldus van Es. 

De Maasheggen
De Maasheggen zijn een uniek gebied volgens UNESCO. Er is geen gebied in Europa waar natuur, 
landschap, economie en cultuur zo zichtbaar en langdurig met elkaar verweven zijn. De Maasheggen
zijn ons meest omvangrijke heggenlandschap waar een mozaïek van heggen, weides, drinkpoelen en 
oude knotbomen al eeuwen een veilige thuishaven bieden aan een verscheidenheid aan planten en 
dieren.

De Maasheggen zijn ondanks hun rijke geschiedenis geen landschap dat stil staat: er wordt gewerkt, 
gewoond en gerecreëerd. Het gebied is het toneel van allerlei ontwikkelingen op het vlak van wonen, 
werken, duurzame landbouw, natuurontwikkeling en ruimte voor de rivier. Maar ook de geschiedenis 
wordt gekoesterd. Zo kijken elk jaar duizenden bewoners en natuurliefhebbers naar teams die 
deelnemen aan het NK Maasheggenvlechten. Een eeuwenoude traditie waarbij zij tientallen meters 
meidoornhaag vlechten. 

Samenwerking in het gebied
Met ondersteuning van de Postcode Loterij hebben de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en de
gemeente Boxmeer in 2016 de procedure gestart om erkenning van het Maasheggenlandschap door 
UNESCO. De UNESCO biosfeerstatus voor de Maasheggen is het resultaat van een goede
samenwerking tussen verschillende organisaties: gemeente Boxmeer, gemeente Cuijk, 
Staatsbosbeheer, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Brabants Landschap, waterschap Aa en 
Maas, SlaBox, ZLTO en provincie Noord-Brabant. 

Meer informatie over de Maasheggen, de betekenis van UNESCO biosfeer en verhalen uit het gebied 
is te vinden op de nieuwe website www.maasheggenunesco.com.
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Hij ziet er erg pips uit

Door de weekse kleding. Vroeger droeg men 
alleen op zon- en feestdagen mooie, nette kleding. 
(zondagse kleer; goei kleer)

Diaree hebben.

Er stiekem vandoor gaan. Het werd ook wel 
gezegd van iemand die erg plotseling overleed.

Mijn portemonnee zit in mijn broekzak. (Vroeger 
had men vaak een beurs met een knipsluiting. 
Vandaar het woord knip.)

Het laatst aan de beurt komen en tekort komen.

Een reepje vlees.

Hij ligt de hele tijd te mopperen.

Ben je weer aan het roken?

Waar hangt de vergiet?

zaterdag 22 september > vlees en me-
taal > METAL BBQ met live: SACK-
BACK
Wat is er beter dan het nieuwe seizoen van 
Gryphus te beginnen met een 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 Sackback, 
hardrock en metal covers uit Friesland. Ouderwets 
een avondje headbangen en wellicht ook moshen 
op krakers van weleer!

In verband met de bestellingen is deelname aan 
deze BBQ uitsluitend mogelijk door voor uiterlijk 
10 september te reserveren via www.gryphus.nl.
aanvang BBQ: 18.00 uur > entree: 16,00 (inclu-
sief BBQ) | aanvang Sackback: 21.30 uur > en-
tree: 5,00 euro (exclusief BBQ) | reserveren: 
www.gryphus.nl

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het F1 seizoen is halverwege en de strijd op de 
titel ligt nog volledig open. Wordt het Hamilton of 
wordt het Vettel? En kan onze Max nog een deuk 
in het pakje boter rijden? We zullen het zien want 
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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                   
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

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

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

 

� adverteren
doet verkopen

ook dit seizoen worden (onder voorbehoud) weer 
alle Grand Prix races op een grootbeeldscherm 
vertoond. Wij gaan er weer eens goed voor zitten. 
En U?
	 	zondag 26 augstus: GP BELGIE 
  (start: 15.00 uur)
	 	zondag 2 september: GP ITALIE 
  (start: 15.00 uur)
	 	zondag 16 september: GP SINGAPORE 
  (start: 14.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233 
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Restaurant - Grand café - Proeverij

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"

Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

 ontspanning  
                                                                   dansen 

                                                                      

                                                                vrij zijn 

  
Joffershof Vierlingsbeek            iedere maandagavond

  

       www.movewise.nl 06 10235305      Schootsveld 2
5821 EH Vierlingsbeek
tel. 0478 63 40 20
info@muldersautos.nl

www.muldersautos.nl

ACTIE Augustus

Airco check voor € 9,95*
Airco check incl. reinigen voor € 29,95*

* incl. BTW / 
excl. vulling
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

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

Actie geldt van 27 augustus t/m 8 september 2018

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

  UW
 SPECIALIST SINDS 19
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PE
CIALIST SINDS 1988 

30 jaAR

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

Leeijen
       Metsel en
   Tegelwerk
           Voor elke klus
         Tel: 0478-631807          Mob.: 06-38092677
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Heerlijke- vers gekoelde blauwe bessen
Blauwbessenautomaat Overloon

24 uur per dag open / Tel.: 06 55372696
Jos Beckers Vierlingsbeekseweg 54

Computers en laptops
REPARATIE, UPGRADE, ONDERHOUD

ELKE ZATERDAG 10.00-17.00 UUR
Door de week in de avonduren op afspraak

Spoorstraat 34  -  Vierlingsbeek
0478 - 631632
06 - 22596495

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

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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

Boukje Weel

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

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.

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?   

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478 -632232  

 
  

 

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:
Maandag18.00 - 22.00 uur
Woensdag 18.00 - 22.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur    

Warme Bakker Degen
Maandag 20 augustus zijn wij i.v.m. de Overloonse 
kermis gesloten. Dinsdag 21 en woensdag 22 au-
gustus zijn wij tot 16.00u geopend.

Reclame 21 t/m 25 augustus
 	Mangovlaai € 10,45

 	Spelt meergranen donker € 1,95

 	Rozijnenbrood klein € 1,95

Reclame 27 augustus t/m 1 september
 	Appel nougatine karamel € 10,45

 	Zonnebrood € 2,40

 	Pistoletje € 0,25
 Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl
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06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

26

 

 

                     
       
                     ontspanning 
                                                                   dansen 

                                                                      genieten 

                                                               vrij zijn 

  Joffershof Vierlingsbeek             iedere maandagavond 

       www.movewise.nl    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

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

 

 

HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
 

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112  Alarmnummer
0900-8880 Huisartsenpost Boxmeer-
  Nijmegen voor avond, nacht,
  weekend en feestdagen voor
  Boxmeer en omstreken.
0900-8844 Politie, als er geen nood is
0800-7000 Anoniem bellen
088-0208208 Brandweer
0485-845000 Maasziekenhuis

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

  
  

   
   
 

  
  

  

 
   

 

De autobranche verandert constant  zo ook op het gebied van het airco systeem. 
De vanaf in 2014 op de markt gekomen en vanaf 2017 verplichte koudemiddel voor 

de airco moet worden (bij)gevuld met special apparatuur. 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwe apparatuur hebben wij in huis, zodat wij u optimaal kunnen bedienen. 

Bel vrijblijvend voor meer informatie of maak een afspraak.  0475-631901 


