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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

4 september 2018,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

33e jaargang no 16 29 augustus 2018

Lees verder op pagina 2...

Kermis in Groeningen!
Ook dit jaar staat in Groeningen het eerste week-
end van september weer in het teken van de Ker-
mis.
Op zaterdag begint de Kermis om 15.00 uur op 
het plein bij De Zandpoort. Die middag kunnen 
de kinderen eendjes vangen uit de eendjesvang-
boot, schieten in de nieuwe schietsalon, snoepjes 
uitzoeken in de snoepkraam, hun reactiesnelheid 
testen bij het stokkenvangspel en met de verdien-
de kermismunten leuke kadootjes uitzoeken in de 
kadowinkel. Voor ouders, opa’s en oma’s en iede-
reen uit Groeningen, Vierlingsbeek en alle omlig-
gende dorpen die van gezelligheid houden en bij 
willen praten is er het terras waar een hapje en 
drankjes te bestellen zijn. 

Zaterdagavond is er inmiddels voor de 3de keer het 
Fluitketelschuiven: een team van 4 personen pro-
beert de fluitketels zo dicht mogelijk bij de stip op 
een baan in de zaal van De Zandpoort te schuiven. 
Er spelen 2 teams tegelijk, waardoor de uitdaging 
niet alleen ligt in het zo veel mogelijk punten halen 
voor jouw eigen team, maar ook om de tegenstan-
der zo min mogelijk punten te laten scoren. Teams 
kunnen zich opgeven via 
zandpoort.groeningen@gmail.com. Niet alleen 
voor teams is het een leuke avond, iedereen is 
welkom om deze gezellige avond mee te beleven!

Op zondag staan alle attracties om 14.00 uur klaar. 
Naast alle attracties die er op zaterdag al staan, 
kunnen de kinderen die middag hun krachten me-
ten bij de Kop van Jut, klimmen en klauteren in de 
spidertoren en zweven door de lucht in de zweef-
molen. Voor de kleinste kinderen is er een luna-
park. Ook kunnen kinderen zich in hun favoriete 
dier of held laten schminken. 
Uiteraard is het terras weer geopend en rond 
16.00 uur is er de trekking van de Kermisloterij. 
Er zijn weer vele mooie prijzen, gesponsord door 
ondernemers uit Groeningen, Vierlingsbeek, 
Overloon en verdere omliggende dorpen, te win-
nen. Zowel op zaterdag als op zondag geven wij u 
nog de gelegenheid lootjes te kopen. 

Op maandagmiddag om 13.00 uur 
begint, als vanouds, het toepen. 
Vol overgave, fanatiek en naar har-
tenlust wordt er getoept om een 
felbegeerd bonnetje dat ingeleverd 
kan worden voor een …. , dat blijft 
nog even een verrassing! 
Aansluitend wordt de Kermis afge-
sloten en kan iedereen uit volle 
borst meezingen op de Karaoke-
avond. 

De Kermis wordt georganiseerd 
door de Kermiswerkgroep. Dit is 
een groep inwoners die enthousiast 
bezig is met, onder andere, het 
zoeken van leuke kadootjes, het 
maken van posters, het benaderen 

van sponsoren (kei bedankt iedereen die wat ge-
sponsord heeft!), aanvragen van een vergunning, 
verkopen van lootjes (bedankt iedereen die lootjes 
koopt!), het indelen van vrijwilligers (bedankt ieder-
een die komt helpen!) en het zoeken van nieuwe 
attracties.
Om de kermis te kunnen organiseren krijgt de 
Dorpsraad een budget van de gemeente en orga-
niseert de Kermiswerkgroep de Kermisloterij. Om 
geld te verkrijgen dat geïnvesteerd kan worden in 
nieuwe attracties, bestaand of zelf te maken, heeft 
de Kermiswerkgroep zich dit jaar ingeschreven 
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Van de Redactie:
  De scholen zijn weer begonnen. Er komt 

weer regelmaat en structuur en ook de 
nieuwe agenda’s liggen in de winkels of 
zelfs al bij ons thuis.

  Het voetbalseizoen is ook weer gestart 
 (en natuurlijk ook de trainingen...). 
 De traditie van de derby SSS18 - 
 Volharding aan het begin van het seizoen 

lijkt verleden tijd te zijn... De derby zelf zal 
daar t.z.t. vast niet minder spannend door 
zijn!. “SSS18 maak de borst maar vast nat!

 Zou dít dan onze laatste redactievergade-
ring van 2018 in DE BUITENLUCHT zijn???              
Heel bijzonder dit jaar.

...vervolg van pagina 1

voor de Goede Doelen Aktie van het Vremde Vogel 
Festifal. En: we werden genomineerd!
Om de jury en het aanwezige publiek die carnavals-
zondag te overtuigen dat de Groeningse Kermis 
een heel goed doel is, gingen we rond als ‘kermis-
volluk’ en konden de aanwezigen eendjes vangen, 
deelde we popcorn uit en kon men lootjes kopen 
voor een heuse mini Kermisloterij. Kei blij waren 
we dat we de grote winnaar van de avond bleken 
te zijn! Namens de Kermiswerkgroep: bedankt 
Herberg Thijssen, bedankt organisatie van het 
Vremde Vogel Festival, bedankt jury en bedankt 
aanwezige carnavalsvierders die op ons gestemd 
hebben!
Het bedrag hebben we bijgelegd in het ‘aankoop-
potje nieuwe attracties’ van de Kermiswerkgroep. 
Dit jaar hebben we een muntjesschuifautomaat 
gekocht. Het blijft nog even spannend of het voor 
aankomende kermis lukt de automaat op en top in 
orde te krijgen. Als het niet lukt moeten de bezoe-
kers van de Groeningse Kermis nog een jaartje ge-
duld hebben om op de nieuwe muntjesschuifauto-
maat te kunnen spelen.

We hopen jullie allen te zien in Groeningen en 
wensen iedereen een mooie, gezellige en leuke 
Kermis toe!

Anita, Anita, Daniëlle, Jill, Maike, Moniek en 
Sandra

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 daginvulling 
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
31 aug Groeningse
t/m3 sept 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
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 Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
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; WELT-  
  SCHMERZ (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
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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
2 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie in  
  Concordia
17 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting in  
  Concordia

22 en  CV de Keieschieters:
23 febr  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 DING-
  EN 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!
2 en  RKVV-Volharding:
3 apr Jaarlijkse bloemenactie
27 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
27 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
18 mei BarreTocht Groeningen
23 t/m PLUS Wandel4daagse i.s.m. JOC
26 mei 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!
30 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 dec Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl
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Dankviering zondag 
16 september in de Kapel 
van Groeningen

Aan de parochianen van de deelparochie 
Vierlingsbeek Groeningen.

Met het sluiten van de kerkgebouwen in onze dor-
pen is een liturgiegroep actief gebleven. Met regel-
maat wordt afwisselend in Vierlingsbeek en Maas-
hees samengekomen met vieren en gebed zoals 
de Allerzielendienst, Kruisweg op Goede Vrijdag 
en het Rozenkransgebed.
Op zondag 16 september is een dankviering in 
voorbereiding. Dit naar een oude traditie om in de 
septembermaand te danken voor de oogst en de 
gaven van God, stil te staan bij de zieken en te 
bidden voor Vrede.
De eucharistieviering is om 14:00 uur in de Kapel 
van Groeningen en zal muzikaal worden opgeluis-
terd door koorzangers met aansluitend koffie drin-
ken en even napraten.
Iedereen is welkom, speciaal de ouderen onder 
ons. Degene die mee willen gaan en minder mo-
biel zijn kunnen dit laten weten om zo afspraken te 
maken voor het vervoer.

We hopen velen te mogen begroeten.
Een intentie of speciale boodschap voor deze 
viering kunt u doorgeven aan Marietje Hubers 
(631222) of Anjo Welles (636903)
 
Liturgiegroep Vierlingsbeek-Maashees.

Uitnodiging Geloofsbijeenkomst 
‘Wie van u zonder zonde is ... ’

Op dinsdag 18 september a.s. is er van 19.30 - 
21.30 uur in het parochiecentrum, Lepelstraat 13A, 
Sint Anthonis, weer een Geloofsbijeenkomst. Het 
thema van deze avond is ‘Wie van u zonder zon-
de is ... ’ Pastoor Van der Sluis gaat het hebben 
over zonde, zondebesef, verzoening en vergeving. 
De zonde is allereerst een belediging van God. De 
mens wil zelf uitmaken wat goed en wat kwaad is. 
Wie iets doet en zeer goed beseft dat God dit ver-
boden heeft, begaat een zonde. In de biecht wor-
den zonden vergeven. Niemand is zonder zon-
de, niemand staat onschuldig voor God. Er is weer 

alle gelegenheid tot het stellen van vragen en het 
uitwisselen van gedachten over het thema.
Kom naar de Geloofsbijeenkomst en neem uw 
familie, vrienden en kennissen mee. 
Ontvangst met koffie/thee vanaf 19.15 uur.            
We hopen u te mogen verwelkomen.                 
Meer info of aanmelden (niet verplicht maar wel 
fijn): bax@parochiemariamoedervandekerk.nl of 
06-30517629.

HUISARTSENPRAKTIJK 
MOSCH/ MOSCH-VAN DEN BORN 
IS GESLOTEN VAN 
MAANDAG 17 SEPTEMBER 
TOT EN MET 
VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2018.

Voor dringende zaken die niet kunnen wachten, 
kunt u gebruik maken van de waarneming: 

Letters A t/m J: van den Boom 
tel: 0478- 641202

Letters K t/m Z: Mooij
tel: 0478- 640840.

Jouw stem is geld waard!                    
Jij steunt ons toch ook?

Als lid van Rabobank 
Land van Cuijk & Maasduinen mag je tijdens de 

Rabobank Clubkas Campagne stemmen op 
verenigingen en stichtingen. 

Geef je stem tussen 
10 en 28 september o.a. aan:

Zangvereniging Vondel
Vierlingsbeek
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Harmonie 
“De Herleving” 

Vlaaienactie “De Herleving”
in Groeningen.

We hoeven het bijna niet meer in te leiden. Want 
met de Groeningse kermis in het vooruitzicht weet 
u allemaal weer “hoe laat het is”. 
De kermisvlaaien-actie van “De Herleving” komt 
er weer aan. Zoals u van ons gewend bent zijn 
het weer de bekende overheerlijke kermisvlaaien, 
waarvoor wij bij u aan huis komen. U kunt dan één 
of meer van uw favoriete vlaaien bij ons bestellen. 
Er worden maar liefst 8 soorten aangeboden. 
Heerlijke kersen- en kruimelvlaaien van Bakkers-
land. Die levert trouwens ook de abrikozenvlaai en 
de appel-kruimelvlaai die dit jaar ook weer deel 
uitmaken van ons assortiment.
Verder zijn er dan van de warme bakker vier 
soorten van de meest gevraagde superlekkere 
seizoens-vlaaien. Alle vlaaien natuurlijk van 
topkwaliteit.

We zijn al volop bezig met het opnemen van de 
bestellingen en wij vinden het fijn om dan direct af 
te rekenen. Want dat betekent, dat we de bestel-
lingen snel kunnen uitvoeren. 
Wij bezorgen de vlaai(en) dan kersvers aan huis 
op zaterdag 1 september (kermiszaterdag) tussen 
09.30 en 12.00 uur.

Wij hopen dat u “De Herleving” ook dit jaar weer 
steunt en meedoet aan de vlaaienactie. 
Mocht u echter absoluut geen vlaai lusten, geen 
kermis vieren of lekker met vakantie zijn en u wilt 
onze vereniging tóch steunen, dan mag u ook ge-
woon een duit in het zakje doen.

Voor vragen kunt u terecht bij Jan Stoffelen 
(06-48236890)

Vierlingsbeek/Groeningen

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 31 augustus en 14 september. 
Aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten
Biljarten in het Joffershof:
 maandag- en donderdagmorgen
 dinsdag- en vrijdagmiddag
Yoga in het Joffershof: 
 maandag van 17.45 - 18.45 uur
 woensdag van 18.45 - 19.45 uur
  Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal:
 dinsdag van 10.00 - 11.30 uur
  Info 631839
Jeu de Boules Joffershof:
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur 
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
 Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen:  
 woensdag van 13.00 - 14.00 uur
 en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur
 Info 06 43201502
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof:
 donderdag van 14.00 - 16.00 uur 
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in 
het Joffershof:
     donderdag van 10.45 - 11.45 uur
 Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het 
Joffershof: 
 vrijdag van 9.15 - 10.15 uur
 en van 10.30 – 11.30 uur
 Info 631839
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof: 
 1e zondag van de maand om 14.00 uur.
 Info 632028

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

GESLAAGD KERMISMATINEE.
Het matinee, daags na de kermis, is zeer geslaagd. 
Al vroeg was de zaal goed bezet 
en ruim honderd personen genoten van een 
heerlijke middag met koffie en gebak en een drank-
je. De Peelzwervers wisten de juiste snaar te raken 

en op hun muziek zagen we de wals, de engelse 
wals, tango en andere dansen voorbij komen. Zelfs 
de polonaise kwam in een lange rij voorbij. Om-
dat de laatste kermisdag op maandag was en er op 
dinsdag geen oliebollen waren, had het bestuur een 
mooi alternatief bedacht. Iedereen ging naar huis 
met een heerlijke kaneelstok en kon nagenieten van 
de muzikale en gezellige middag.

Ineke van Bree.
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Harmonie          
“De Herleving” 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 

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 verenigin-
gen en stichtingen financieel te ondersteunen. 

Ook Harmonie De Herleving heeft zich ingeschre-
ven voor de Rabobank Clubkas Campagne.

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

Alvast hartelijk dank voor uw stemmen. 

Bestuur van Harmonie De Herleving. 

KBO Vierlingsbeek/Groeningen 
Rabobank clubkas campagne 2018 
KBO Vierlingsbeek/Groeningen vraagt bij de inwo-
ners van Vierlingsbeek en Groeningen uw steun 
voor de Rabobank Clubkas Campagne. De KBO 
groeit flink in haar ledenaantal en is volop aan het 
vernieuwen en haar activiteiten aan het uitbreiden. 
De KBO heeft Bewegen voor Ouderen hoog in het 
vaandel staan. Daarvoor willen wij de bijdrage van 
de Rabobank Clubkas Campagne gebruiken.
Hoe kunt u ons helpen?
Alle leden van de Rabobank ontvangen een per-
soonlijke stemcode waarmee men stemmen op 
verenigingen kan uitbrengen tijdens de Rabobank 
Clubkas Campagne. 

Deze actie begint op maandag 
10 september en eindigt op vrijdag 
28 september.
Alle klanten van de Rabobank mogen 5 stemmen 
uitbrengen. 
Wij vragen u vriendelijk om één of twee stemmen 
uit te brengen op KBO Vierlingsbeek/Groeningen. 
Vindt u het stemmen via de computer voor u zelf 
te moeilijk of lastig, dan wil de KBO dat voor u 
doen. U bepaalt natuurlijk zelf waar de stemmen 
op de verenigingen naar toe gaan. Een telefoon-
tje naar de penningmeester van de KBO, Jos van 
Boekel, is voldoende en dan wordt het stembiljet 
bij u opgehaald. 
Zijn telefoonnummer is 0478-631839.  
Het is ook mogelijk om stemmen in uw eigen om-
geving te werven door familieleden, vrienden en 
kennissen, die lid zijn Rabobank Land van Cuijk en 
Maasduinen, te vragen een stem op onze vereni-
ging uit te brengen. 
Hoe meer stemmen de KBO krijgt, hoe meer 
geld wij krijgen!
U maakt het door uw stem(men) voor ons mogelijk 
om KBO Vierlingsbeek/Groeningen en onze mooie 
dorpen levendiger te maken en te houden.
KBO Vierlingsbeek/Groeningen dankt u hartelijk 
voor uw medewerking!! 

Uw stem is geld waard!
U steunt ons toch ook?

Zonnebloem                  Vierlings-
beek Groeningen 

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

Onze vaste gasten krijgen een uitbodiging.

Maar voor deze boottocht willen wij ook mensen 
uitnodigen 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
 



7

 

 

 

 

 

FAMILY OBSTACLE RUN 
Op 9 september organiseert de werkgroep Bèkse 
Bruggenloop vanaf 13.30u de eerste Family Obstacle 
Run in Vierlingsbeek. 
 

Zijn jullie als gezin op zoek naar de ultieme Family 
Challenge? Of wil jij samen met je vrienden en 
vriendinnen of teamleden een sportieve & unieke 
uitdaging aangaan?  
 

Schrijf dan samen in voor de Family Obstacle Run! 
De hindernissen worden o.a. mogelijk gemaakt door 
deskundige vakmensen, vrijwilligers en sponsoren. 
Met speciale dank aan: 
E. Bardoel Tuin&Bestrating, Boomwereld, J.Langen 
Hoefsmederij, Geurts Hout, Groenkompas, 
Blommenstein Hoveniers, Eric Lamers, Roel 
Verbroeken, S. Timmermans, Tandartsenpraktijk 
Molenbeek en Plus Verbeeten. 
 

 
 

CLUBKASCAMPAGNE RABOBANK → STEM OOK OP DE 
FAMILY OBSTACLE RUN! 
Als lid van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen heb 
je invloed op hoe hoog de bijdrage is voor dit project. 
Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting 
worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt. In 
totaal krijg je vijf stemmen tot je beschikking, waarvan 
je er maximaal 2 op één club uit kunt brengen. De 
stemperiode loopt van maandag 10 september tot en 
met vrijdag 28 september. 

Wij hopen dat we op twee van 
uw stemmen mogen rekenen 
zodat we deze 
beweegactiviteiten voor alle 
inwoners van Vierlingsbeek en 
Groeningen kunnen blijven 
organiseren.  

 
ALVAST DANK HIERVOOR. 

 

Wie wint de GEEST van BEEK bokaal bij de 
DORPSQUIZ ‘K WÈT’T OP 15 SEPTEMBER 2018? 
 

Op 1 september 2018 sluit de inschrijving  
voor dorpsquiz ‘k Wèt’t Vierlingsbeek / Groeningen. 
Er hebben zich inmiddels al vele teams opgegeven en 
het wordt een echte challenge tussen de diverse teams. 
 

De dorpsquiz 
De quiz bestaat uit algemene kennisvragen, maar ook 
uit doe-opdrachten en zelfs een aantal geheime 
opdrachten! Er zijn bijvoorbeeld ook zoekopdrachten in 
het dorp en vragen met weetjes over Vierlingsbeek  
en Groeningen. Tijdens de quiz mag gebruik worden  
gemaakt van alle vormen van media en naslagwerken.  
Het wordt ook een strijd tegen de klok! Afspraken en  
regels worden sowieso zeer streng gecontroleerd! 
 

De Geest van Beek (wisselbokaal) 
Wie weet wat de betekenis is van het standbeeld op 
het Vrijthofplein (bij de jeu de boulesbaan), dat door 
Wim Geurts en Frank Lindner is gemaakt? Dit zou 
zomaar eens een van de vele quizvragen kunnen zijn! 
Eén ding is zeker: De winnaars van de dorpsquiz 
ontvangen de Geest van Beek wisselbokaal en 
natuurlijk de eeuwige roem. 

 
Dus is jouw team nog 
niet aangemeld doe het 
vóór 1 september via: 
 
www.vierlingsbeek-
groeningen.nl 
 

 
 
 

Zet de volgende GroeVie- activiteiten in je 
agenda: 
 
✓ 9 september vanaf 13.30u Family Obstacle 

Run 
✓ 15 september vanaf 19.00u Quiz-avond ‘k 

Wèt’t  
✓ 6 oktober vanaf 20.00u Finale-avond ‘k Wèt’t  
✓ 27 oktober vanaf 20.00u Bèks BierFest 
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Plat praote 14
In ons dialect werd het woord U nooit gebruikt. 
Bestond eenvoudig niet! Iedereen werd getutoy-
eerd met “géj“. Ook je jas werd “ôwwe“ jas. Dat 
leidde bij mij soms tot verwarring. Iemand van een 
“hogere“ stand, b.v. dokter, onderwijzer of iemand 
van de “betere“ middenstand sprak ik in het dia-
lect niet graag aan met “gej“. Dat voelde niet lek-
ker. En Hollands praten wilde ik eigenlijk ook niet. 
Herkenbaar?

Ken je dialect.

’t Raokeliezer lit nève d ’n bruspot .

As ge juks het motte krabbe.

De’s ‘nen echte pruuverd.

Dizze toffel stöt hartstikke schoeks.

Pèèr d’r mar op!

Wat lit dèn dor toch te plare!

Dès zeik op ènne rieëk!

’t Is mar ôôzelig bute!

Tègge de wiend ien knèje.

Klöntjesmik mit kruut.

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

Stemmen voor bijdrage uit 
Rabobank Fonds Clubkas 
Campagne.

Beste dorpsgenoten.

Van 10 tot 28 september kan er door de leden van 
de Rabobank gestemd worden op projecten die 
verenigingen en stichtingen ingediend hebben 
voor een financiële bijdrage, deze projecten zijn 

ondergebracht in het Rabobank Fonds Clubkas 
Campagne. 
Ieder lid heeft 5 stemmen te vergeven, en mag zelfs 
2 stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen. De 
Rabobank-leden krijgen de inloggegevens voor de 
stemsite thuisgestuurd.
Ook Stichting JOC / Gryphus doet hier aan mee, 
wij hebben een aanvraag ingediend voor de aan-
koop van een nieuw 16 kanaals mengpaneel en 
microfoons, voor ons essentieel om kinderclubs en 
artiesten te verzekeren van optimaal geluid tijdens 
hun activiteiten en optreden.
En om dit mengpaneel en microfoons te kunnen 
kopen hebben wij de hulp nodig van de leden van 
de Rabobank. Dus bent u, of meerdere familiele-
den, lid van de Rabobank steun ons dan en breng 
uw stem(men) uit op het project van 
Stichting JOC / Gryphus.
Bij voorbaat bedankt voor uw stem(men).

En dan hebben we nog een stemadvies voor u: 
wilt u uw rest stem(men) uitbrengen op Stichting 
Op De Tôffel, zij kunnen uw steun ook goed ge-
bruiken!!

Met  vriendelijke groet,

Bestuur Stg. JOC / Gryphus

Rabobank clubkas campagne
Beste mensen van Vierlingsbeek en Groeningen,

Als Sinterklaascomité Vierlingsbeek/Groeningen 
organiseren we ieder jaar de intocht van de Sint en 
zijn Pieten en het bezoek aan basisschool Lauren-
tiushof.

De intocht in Nederland is dit jaar op zaterdag 
17 november en in Vierlingsbeek op zondag 
18 november. De voorbereidingen hiervoor zijn 
inmiddels alweer gestart.

Het Sinterklaascomité bestaat uit vrijwilligers en 
voor de organisatie van het een en ander zijn we 
afhankelijk van sponsoring, de jaarlijkse huis-aan-
huis collecte en vrijwillige bijdragen.

Hoe kunt u ons helpen?
Ook dit jaar kunt u helpen door middel van de 
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. Als u lid bent 
van de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen 
ontvangt u een uitnodiging van de Rabobank om 
uw stem uit te brengen. U mag 5 stemmen uit-
brengen op uw favoriete verenigingen. Elke stem 



11

levert daadwerkelijk geld op voor de betreffende 
vereniging. 

Het stemmen gaat digitaal en kan tussen 10 en 
28 september a.s. De informatie hierover ontvangt 
u van de Rabobank.

Zou u ook aan ons willen denken? 
Namens alle kinderen van Vierlingsbeek en 
Groeningen danken wij u bij voorbaat heel hartelijk 
voor uw stem!

Sinterklaascomité Vierlingsbeek en Groeningen

VONDEL nodigt u uit 
op zondag 23 september in 

MUSEUM DE LOCHT
te Melderslo

Te midden van historische gebouwen en 
een expositie van oude beroepen/ambachten, 

verzorgt Vondel een gevarieerd concert. 

Het compleet vernieuwde museum, 
gecombineerd met het optreden van 

Zangvereniging Vondel is zéker de moeite 
waard om Melderslo een bezoek te brengen .

 
Komt dat horen en zien! 

Mijn 1e Nijmeegse Vierdaagse

Deze zomer heb ik voor het eerst mee gedaan aan 
de Vierdaagse van Nijmegen. Ik liep samen met 
opa Jos (van Boekel) en Peter Thijssen, dat was 
super gezellig. Je mag meedoen in het jaar dat je 
12 jaar wordt. Ik ben pas 11 jaar oud maar ben op 
26 december jarig dus mocht dit jaar gelukkig voor 
het eerst meedoen. Ik heb ook met de avondvier-
daagse in Vierlingsbeek en in Boxmeer meege-
wandeld, maar dat is niet het enige. Ik heb ook 
heel vaak na school en op zondag met opa ge-
traind en dat was ook al leuk samen. In totaal heb-
ben we ongeveer 400 km getraind. We hebben 
heel veel dieren gezien tijdens het wandelen bij-
voorbeeld: reetjes, konijntjes en vogels. Ik heb ge-
lukkig geen blaren gekregen, maar de 2e dag had 
ik wel last van mijn hamstring. Gelukkig kon ik die 
avond terecht bij Fysio Van Dongen.

Ik zal deze Vierdaagse nooit meer 
vergeten! Ik zou het iedereen aan-
raden om mee te doen alleen moet 
je wel genoeg trainen. Uiteindelijk 
heb ik de Nijmeegse Vierdaagse 
uitgelopen en mijn 1e Koninklijke 
onderscheiding gekregen: 
het Vierdaagsekruisje! 

Groetjes van Jelle Buijs  

Onderstaand redactioneel stukje heeft op zaterdag 
28 juli in het Nederlands Dagblad gestaan, journa-
list Hilbrand Rozema.

Vierlingsbeek 
Vierlingsbeek (Noord-Brabant) telt ruim 2500 in-
woners. Het ligt zuidelijk in de gemeente Boxmeer, 
met onder meer Overloon, Groeningen, Maashees, 
Holthees en Vortum-Mullem. De naam verwijst 
niet naar een cijfer maar naar een familie Vierlinc, 
die aan de beek een hoeve had. De basisschool 

Ga voor CARNAVAL
in Vierlingsbeek & Groeningen!
Rabobank Clubkas Campagne 2018
Samen met alle inwoners -jong en oud- van Vierlingsbeek en Groeningen 
vieren wij al meer dan 63 jaar een geweldige carnaval! 
Een traditie die wij graag in ere houden. Ga jij óók voor de carnaval in 
Vierlingsbeek en Groeningen? Stem dan op ons!

Stemmen
Van maandag 10 t/m vrijdag 28 september kunnen de leden van Rabobank 
Land van Cuijk & Maasduinen stemmen op hun favoriete clubs. Op zaterdag 
8 september ontvangen alle leden hiervoor een stemkaart (met unieke 
stemcode) per post, waarmee online gestemd kan worden.

Uitreiking
De uitreiking van de Rabobank Clubkas Campagne
vindt dit jaar plaats op maandag 5 november 2018.

Alvast bedankt voor jullie steun!  Alaaf!
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vertoont lichte groei, er zijn zo’n 300 kinderen. In 
april strijkt het kampioenschap Heggenvlechten 
neer in het fraaie Maasheggenlandschap. Ook is 
er een gratis muziekfestival, Op de Töffel. Beluister 
het volkslied van Vierlingsbeek op 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl. 

Vierlingsbeek, lieflijk grensdorp
Vierlingsbeek heeft alles wat je je maar kan wen-
sen. Bloeiende verenigingen. Een dorpsraad. Een 
treinstation. Nieuwbouw. Een basisschool. Een 
harmonie. Zangverenigingen. Een kampeerzaak, 
een houtzagerij, een motorhuis, een metaalbewer-
ker. Veel sportclubs, de grootste is RKVV Volhar-
ding, met vijfhonderd voetballers. Een supermarkt. 
Horeca. Een wegkruis, op een tweesprong. Een 
watermolen - in de Molenbeek, natuurlijk. Oude 
appelrassen. Hoogstamfruitbomen. Een veerpont. 
Een bibliotheek. En een kerk.
Maar daar kun je niet naar binnen.

Het bisdom heeft parochies laten fuseren en de 
kerk gesloten, de parochianen moeten voortaan 
naar buurdorp Sint-Anthonis. Sint-Tönnis, noemen 
ze ‘m hier. Ook inzetbaar voor schietgebedjes bij 
verloren voorwerpen, van sleutels tot … tja, hoever 
strekt de arm van Anthonis?
Kerk te koop?
Relevante vraag, in dit dorp. Want hier raken din-
gen kwijt. En mensen, zelfs. ‘Als we sporadisch 
nog in de kerk komen, missen we de voorwerpen 
die generaties dorpelingen, onze voorouders, aan 
de kerk schonken’, vertelt Sjaak Verstegen (66). 
‘Zelfs de altijd-brandende godslamp is weg.’ Waar 
gaat dat uit elkaar vallende geheugen heen? ‘Afri-
ka? Polen? Wij weten het niet.’ Alleen de zijka-
pel in de toren is open. ‘Hier zijn mijn kinderen ge-
doopt,’ wijst René Schaeffers (63). De kerkzaal is 
afgesloten. Het bisdom Den Bosch wil het gebouw 
verkopen. Maar wat kun je ermee? Appartemen-
ten? Een skatehal? Een winkel? Een theater? Ca-
ravanopslag? ‘Wij zouden het liefst onze kerk zelf 
beheren voor een symbolisch bedrag en enkele 
vieringen per jaar houden. En gebruiken voor bij-
zondere diensten: bruiloften, begrafenissen, com-
munies. Maar ook concerten, lezingen en kunst-
manifestaties.’ De leefbaarheid staat op het spel, 
het weefsel van samenleven. ‘Zo’n centrale plek is 
van grote waarde’, zegt Verstegen. ‘Onze kleinkin-
deren doen nog communie, maar jongeren lopen 
de huidige kerkdeur niet plat.’ De vrees is dat de 
spilfunctie van de kerk als een nachtkaars dooft. 
Nú leeft het nog. ‘Bij uitzondering hadden we een 
Kerstmusical en Kerststal. Er waren vijfhonderd 
bezoekers.’
Alles stroomt. Vraag maar aan de Maas. De men-
sen hier zijn al een eeuw of veertien christen. Toen 
Amsterdam nog een boerengat was, stond er in 
Vierlingsbeek al vijfhonderd jaar een kerk. Vijf eeu-
wen dáárvoor was het druk op de Romeinse heer-
baan, van Maastricht naar Nijmegen. Vierlings-
beek was rustpunt voor man en paard. Er stond 

een wachttoren. Het is, kortom, al tweeduizend 
jaar grensgebied. ‘Men leest hier De Limburger, al 
gaat dat vooral over de overkant, en De Gelderlan-
der - al schrijft die veel over Nijmegen.’ Tussenge-
bied, lieflijk coulissenlandschap van oude heggen 
en beekjes.
Slag bij Overloon
Ooit moeten de Vierlingsbekers eens een carna-
valswagen bouwen met de Reus van de Geschie-
denis erop. Want die heeft er huisgehouden. Van 
drie grote kastelen zijn nu slechts schamele resten 
over. En bij de Slag om Overloon, 2 oktober 1944, 
is de Laurentiuskerk verwoest. Het protestantse 
kerkje overleefde. Het is een cadeau van koning 
Willem II. Die kwam hier graag, net als zijn vader 
Willem I. Niemand weet precies waarom. Het 
Koningskerkje is nu een cultureel trefpunt. Het is 
ingewijd op 8 oktober 1844, bijna exact honderd 
jaar voor de verwoesting van de ‘Laurentius’.
In het centrum staat Rein Verhoeven de taxus-
haag te snoeien. Het monument voor gevallenen 
vermeldt ook Michael Jansen,  pastoor van 1925 
tot 1944. Een groep piepjonge, vloekende SS-ers 
nam hem mee. Pas in oktober 1972 zijn bij graaf-
werk voor een vakantiehuisje in Maashees zijn 
resten gevonden, een vestzakhorloge, zijn initialen. 
Jansen was van achteren neergeschoten en in een 
schuttersput gegooid. Na 28 jaar vermissing is hij 
waardig herbegraven.
Ook dorpsdominee H.A. Boeser overleefde die 
jaren niet. Hij is op 1 februari 1945 bij de bevrijding 
in Eindhoven overreden door een Britse tank.

Onkruid trekken
Tot voor kort stond het onkruid hoog rond de 
gesloten kerk. Geen gezicht. De centrale Parochie 
Maria Moeder van de Kerk zei: doe er zelf maar 
wat aan. Dat gebeurt nu. Rein Verhoeven nam 
het voortouw, herplantte het groen rond de kerk. 
Schaeffers: ‘Een groepje vrouwen onderbreekt 
elke week hun rondje hardlopen met een kwartier 
onkruid trekken rond de kerk.’
Kijk, wijzen de kwieke zestigers, ‘de BiblioBeek’. 
Toen de bibliotheek sloot, namen vrijwilligers het 
over. Nu is het van donderdag tot en met zaterdag 
geopend. ‘Met geld van onszelf, een klein bedrag 
per adres.’

De Molenbeek komt uit in de Maas, naast de 
veerstoep. Op het veerhuis draagt Sint-Christoffel 
het Kind op zijn schouders. Hij is schutspatroon 
van de veerlieden. Aan de overkant ligt Limburg. 
‘Soms lijkt het wel of ze daar meer geld hebben. 
Zullen we maar bij dat bisdom gaan, zeggen we 
soms voor de grap. Of bij de paters karmelieten!’ 
Dat had je gedroomd. Zo werkt het niet, in Rooms-
Katholiek bestuurlijk Nederland. Pelgrims die naar 
Santiago wandelen, kunnen alleen nog terecht 
in de torenkapel. Die is kort voor de kerksluiting 
nog voor drie ton hersteld, met eigen geld van de 
dorpelingen. ‘Wij hopen de kerkelijke voorwerpen 
in het dorp te mogen houden.’
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Joods kerkhof
Bijzonder rustpunt is het Joodse kerkhof (1855-
1930), een van de oudste van ons land. Hooggele-
gen, ommuurd, aan de Sint-Jansbeek. Eén nieuwe 
steen staat er, van Louis de Wijze. Wietje, voor 
vrienden. Hij stierf in 2009. ‘Begraven mag niet 
meer’, legt Huib Siebers (80) uit. Maar Wietje was 
niet iedereen, dat zie je wel aan z’n steen.

Siebers tuiniert achter de begraafplaats, in een 
verscholen paradijs van 2000 vierkante meter.  ‘Ik 
heb 39 appelrassen, ben lid van de Pomologische 
Vereniging’. Het oud-raadslid bewaart een stuk 
dorpsgeheugen: dat van de hoogstamfruitteelt. 
Hier, in dit hoekje, is Vierlingsbeek windstil oog in 
de storm van de geschiedenis. Toch nog.
Het enige dat ontbreekt, is voldoende ouderen-
huisvesting. Daarom proberen Siebers en zijn 
generatiegenoten zo lang mogelijk zelfstandig te 
blijven wonen. Naar Overloon, Boxmeer of Venray 
vertrekken, dat stelt een Vierlingsbeker zo lang 
mogelijk uit. En dat is te begrijpen, na één dag al.

Veel belangstelling voor 
behandeling haperende vinger
Een haperende vinger (in medische termen een 
triggervinger) kan iemands leven flink belemmeren. 
Chirurg Poelhekke van het Maasziekenhuis spe-
cialiseerde zich in een ingenieuze behandeling en 
hielp afgelopen jaar vele patiënten in korte tijd van 
hun probleem af.  

Wat is een triggervinger?
Mensen met een triggervinger kunnen hun vinger 
of duim moeilijk strekken. In het dagelijks leven is 
dat heel vervelend. Een haperende vinger ontstaat 
doordat de buigpees van een vinger geïrriteerd 
raakt. Hierdoor wordt de pees dikker en past hij 
niet meer door de natuurlijke vernauwing rond de 
pees. Hierdoor is het strekken van de vinger lastig. 
Een triggervinger komt regelmatig voor bij volwas-
senen maar soms ook in aanleg bij hele jonge kin-
deren. Bij kinderen gaat het dan altijd om de duim 
waarvan het eindkootje niet gestrekt kan worden.

Snel een blijvende oplossing
Chirurg Poelhekke specialiseerde zich in een 
behandeling die veel minder ingrijpend is dan 
doorgaans wordt toegepast. Een methode die de 
haperende vinger snel en blijvend verhelpt. 
Dat gebeurt door met een naaldje gericht door de 
huid te prikken en hiermee de vernauwing op te 
heffen. De behandeling vindt plaats tijdens het 
spreekuur onder plaatselijke verdoving. 
Een bezoek aan de operatiekamer is niet nodig. 
Er ontstaat geen wond waardoor de vinger 
meteen weer normaal gebruikt kan worden. 
De vinger is hooguit de eerste dagen een beetje 
gevoelig. ‘Ik merk dat de mensen heel enthousiast 
zijn. Het kost hen weinig tijd want binnen 10 minu-
ten staan ze vaak weer buiten. De ingreep is niet 
belastend en nog belangrijker: de vinger en hand 
kunnen weer goed gebruikt worden’, aldus 
Poelhekke. Bij jonge kinderen wordt de ingreep 
met een kindvriendelijk roesje op de operatieka-
mer uitgevoerd. 

Verwijzing van de huisarts 
Voor een afspraak op de polikliniek Chirurgie van 
het Maasziekenhuis is een verwijzing van de huis-
arts nodig

Nieuwe biowalk
Het project biowalk, wandelen in de natuur voor 
diabetespatiënten van Maasziekenhuis Pantein, 
start op zaterdag 8 september met een nieuwe 
wandelgroep.
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Suikergehalte daalt
Eén uurtje per dag stevig wandelen in de natuur 
betekent voor patiënten met diabetes type 2 in 
veel gevallen minder tabletten en insuline spuiten. 
Door te bewegen daalt het suikergehalte in het 
bloed. Daardoor kunnen minder medicijnen nodig 
zijn. Jacobien Driessen, diabetesverpleegkundige 
bij het Maasziekenhuis: “Eigenlijk gaat het bij bio-
walk om een verandering van leefstijl. Wij helpen 
de mensen op weg met tien wekelijkse wandelin-
gen op zaterdag, vergezeld door een IVN-gids die 
af toe iets vertelt over de natuur.”

Ze blijven wandelen
Zelf loopt Jacobien ook mee. “Al wandelend coach 
ik de patiënten en kunnen zij met vragen bij mij te-
recht. Het is ook een mooie actieve wijze van lotge-
notencontact. Dit werkt heel positief. Vrijwel alle 
wandelaars blijven na de biowalks wandelen om-
dat zij de meerwaarde voor hun gezondheid heb-
ben ervaren.” Het biowalk-project is mogelijk ge-
maakt door een financiële bijdrage van de Vrienden 
van het Maasziekenhuis.

Informatie / aanmelden
De nieuwe serie van toen biowalks op de zaterdag-
ochtend start op 8 september. 

Er zijn nog plaatsen vrij en toelating geschiedt op 
volgorde van aanmelding. 

Elke deelnemer mag een introducé meenemen. 
Deze hoeft geen diabetes te hebben. 

Voor meer informatie of aanmelding: 
diabetesverpleegkundige Jacobien Driessen 
(j.driessen@pantein.nl), of telefonisch op dinsdag 
of donderdag tussen 8.30-9.00 uur: 0485-845228.

Wereld Alzheimerdag 

Muziek heeft een wonderbaarlijke uitwerking op je 
naaste met dementie. Als je naaste bijvoorbeeld 
niet goed meer kan praten, kan ze soms feilloos 
liedteksten meezingen. Het is absoluut de moeite 
waard om aan de slag te gaan met muziek, zowel 
thuis als in de woonvoorziening van je naaste.

Muziek kan je naaste rust geven als ze geïrriteerd 
is, activeren als ze passief is en vrolijk maken als 
ze verdrietig is. Het roept herinneringen op waar-
van je dacht: die is ze voorgoed kwijt. Als het je 
lukt om de juiste toon te vinden, voegt muziek iets 
moois toe aan de kwaliteit van haar leven.

21 september is het Wereld Alzheimer Dag. 
Thema is dit jaar Dementie & Muziek. 
Alzheimer Nederland Land van Cuijk en Gennep 
biedt in aansluiting op dit thema een mooi 
programma in de bibliotheek van Cuijk. 
Kaneelstraat 64. 5431DZ Cuijk. 

Dit programma ziet er als volgt uit: 
14.30 uur Welkom door Miriam Gelden, voorzitter 
bestuur Alzheimer Nederland, Land van Cuijk en 
Gennep

14.35 uur Interactieve lezing ‘De werking van mu-
ziek en het brein’ door muziektherapeute Leen 
Gelders uit Mill

Het onderzoek van muziek & brein is momen-
teel erg in ontwikkeling. Niet alleen de laatste on-
derzoeken en ontwikkelingen rondom het gezon-
de brein komen aan de orde maar ook de werking 
van muziek bij mensen met een niet aangeboren 
hersenletsel zoals dementie. Wat is de kracht van 
muziek? Wat is het belang van muziek bij mensen 
met dementie? Ook krijgt u tips om muziek in te 
zetten in het dagelijkse leven. 

15.15 uur Pauze met koffie en thee

15.45 uur Muzikaal optreden met een lach en een 
traan door zanger Guus Bok

Guus Bok werd bekend door het lied ‘Hou Je Nog 
Van Mij’, dat gaat over een man die zijn vrouw 
mist, omdat ze de ziekte Alzheimer heeft. Behalve 
dit lied zingt Guus Bok vanmiddag Oudhollandse 
liedjes, waarbij alle aanwezigen gezellig mee kun-
nen zingen. Na het optreden is er ruimte voor een 
mooi gesprek tussen de zanger en de aanwezigen.
 
16.45 uur Afsluiting 

Deelname is gratis maar vooraf aanmelden is be-
langrijk.
 
Aanmelden kan telefonisch via 06 17903322 en via 
bibliotheekcuijk@biblioplus.nl
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Volle kracht vooruit

Het Oorlogsmuseum in Overloon heeft er een 
nieuwe tijdelijke expositie bij. Die draait vooral 
om paardenkracht in de oorlog.

Tijdens de oorlog werden er door het Duitse leger 
in Nederland maar liefst negentigduizend paarden 
in beslag genomen. Dat toont op zichzelf al aan, 
aldus het museum, dat het Duitse leger een groot 
gebrek aan rijdend materieel had. Het Duitse leger 
was inderdaad vooral een leger van voetgangers, 
fietsers en paardenkarren.
En daar tegenover had je dan het Amerikaanse 
leger. De industrie in de Verenigde Staten leverde 
enorme aantallen voertuigen, vliegtuigen en 
schepen. Dat materieel was dus allemaal gemoto-
riseerd. 

In de nieuwe tentoonstelling, met de titel 
Full Force, wordt dat verschil snel duidelijk. 
De grote rij motoren tegenover de kleinere rij 
paardenkarren. Het is daarmee ook vooral een 
presentatie geworden die techneuten zullen kun-
nen waarderen. 

Het museum noemt natuurlijk ook even de impact 
op het milieu in die jaren. Maar benoemt dat met-
een als een non-probleem van die tijd. De mensen 
hadden er nauwelijks van gehoord en dachten er 
al helemaal niet over na. 
Er was een oorlog te winnen. En dat was veel be-
langrijker!

De tentoonstelling is te zien tot het einde van de 
kerstvakantie.

Start computercursussen

Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer 
(SWOGB) start in september 2018 weer met
speciaal op ouderen gerichte cursussen van maxi-
maal 1 cursist per docent.

De cursussen worden op verschillende plaatsen in 
de gemeente Boxmeer gegeven. Afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid 
van docenten zal een cursus starten in: Overloon, 
Vierlingsbeek, Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort, 
Beugen en Oeffelt.
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk 
op de hoogte worden gebracht.

Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor 
Windows (7, 8.1, 10), Word, Excel en speciaal op 
Internet gerichte cursussen. Ook de cursus Foto-
bewerken (met Picasa) geniet veel belangstelling.
U kunt ook deelnemen aan een cursus “gebruik 
van iPad of Tablet”.

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur.              
U betaalt hiervoor slechts € 40,00.
Soms is een cursusboek nodig; het boek kost tus-
sen de € 15,00 en € 20,00.

U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijffor-
mulier aanvragen bij de heer P. Ermers (coördina-
tor) via: permers@ziggo.nl of bellen: 
tel.nr. 0485-362311.
Een inschrijfformulier kunt u ook downloaden op 
de website: www.swogb.nl

Kookcursus voor ouderen 
Nu de vakantie weer voorbij is kan er weer ge-
dacht worden aan activiteiten voor het najaar en 
winterseizoen. 
Zo wordt er in september weer gestart met een 
nieuwe kookcursus voor beginners. In het verle-
den was dat steeds alleen voor mannen, maar be-
sloten is om ook vrouwen te betrekken bij deze 
activiteit. Deze lessen worden gegeven in de keu-
ken in De Poel in Rijkevoort. De lesdagen zijn ge-
pland op de volgen de data: 12 september 3, 17 
en 24 oktober 7 en 28 november 5 en 19 december 
De cursus bestaat dus uit 8 lessen waarvoor in 
overleg het menu wordt samengesteld. De deelne-
mers koken met de hulp van 2 begeleiders. De be-
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Herinneringen van een voormalig 
inwoonster uit Groeningen
 
Het huisje van Bertusoom

Tussen de Maas en het dorp staat het huisje van 
Bertusoom. Klein, een beetje scheefgezakt met 
een dak van stro en een paar rijtjes pannen aan de 
onderkant.

Het lijkt alsof het kleine huisje uit het sprookje van 
Hans en Grietje hier is neer gewaaid. Het ligt 
verscholen aan het einde van het dorp. 
De Maas is een natuurlijke vijand voor het huisje. 
Daarom is aan de achterkant een soort dijkje 
gemaakt waardoor het huisje wordt beschermd als 
er hoog water komt. De voorkant heeft zo’n zelfde 
dijkje als bescherming voor de harde westenwind.

‘s Zomers bloeien de meizoentjes, de boterbloe-
men en de lila pinksterbloemen, in het gras dat 
overal rondom het huisje groeit. Een smal, wat 
uitgesleten, zandpaadje dat van de bredere zand-
weg, naar het huisje loopt brengt mij bij de keu-
kendeur. De klompen van Bertusoom en tante 
staan witgeschuurd naast de blinkende melkbus 
buiten op het rek naast deze deur. 

Bertusoom en tante hebben geen kinderen, hun 
huisje is voor mij een droomhuisje. Het is zo laag 
dat als ik aan de voorkant over het dijkje loop, het 
dak kan aanraken. Over dit dijkje loopt een weg-
getje dat mij naar het huis van grootvader brengt, 
die een paar honderd meter verderop, in het vol-
gende dorpje woont. Ik loop langs de rand van het 
korenveld, en voel me helemaal alleen op de we-
reld. Grootvader is oud en, tante, de vrouw van 
Bertusoom, is zijn zus. Het zijn kleine oude mens-
jes met blozende wangen en een lief gezicht. 

Voor het huisje naast de keukendeur staat een 
grote oude appelboom, die zorgt voor schaduw in 
de zomer en geeft veel appeltjes in de herfst. 

Tante maakt er appelmoes maakt. De potten met 
ingemaakte appelmoes staan op de kelderschap. 
Het vat met de zelfgemaakte zuurkool staat er-
naast op de vloer. Een blauw geblokte handdoek 
met een steen daar boven op sluiten het vat af. 
 
Rondom het door dijkjes beschermde huisje staan 
nog meer fruitbomen. Ook een waterput waarin 
water voor de was en waar de dieren worden 
verzameld staat bij het huisje. 

Als je het huisje binnen gaat kom je in de woon-
keuken. Er is een afstapje bij de deur en de vloer is 
van blauwe en rode plavuizen. Door de ouderdom 
zijn deze tegels verzakt. Onder de hoge schouw 
staat het fornuis waar tante het eten op kookt. Een 
tafel met wat stoelen is het verdere meubilair in de 
keuken. Van de bijkeuken kun je naar “de geut”. 
De natte keuken, daar is de pomp en een piepklein 
aanrechtje. Boven het aanrechtje een raampje 
waardoor een beetje licht komt. Het huisje heeft een 
opkamertje boven de kelder. Dit opkamertje is ei-
genlijk een slaapkamertje. Omdat ze maar met hun 
tweetjes zijn is het hun opruimkamertje, lapjes, 
lege inmaakpotten, bosjes van bindertouwtjes 
en verstelgoed liggen daar op de scheve houten 
schapjes.
  
Bertusoom en tante slapen in een kamertje dat 
ook weer aan de keuken grenst. In dit kamertje 
past precies een klein tweepersoons bed.
 
Achterin in de keuken zijn nog drie deuren. 
Een gaat naar het achterhuis, een naar de woon-
kamer en achter de derde deur is de trap naar het 
donkere lage zoldertje van het huisje.

Bertusoom en tante leven al meer dan zeventig 
jaar niet meer. 

Hun huisje is al lang afgebroken. 
Er is een nieuw huis voor in de plaats gekomen.

Hoger gebouwd, zo dat het maaswater er geen vat 
op had, met echte slaapkamers op de tweede 
verdieping. Maar toch blijft het huisje van 
Bertusoom mijn droomhuisje.

geleiders zorgen voor de boodschappen en alle in-
grediënten. Telkens wordt er om 6 uur gestart met 
de voorbereiding en rond 10 uur is alles weer af-
gewassen en opgeruimd. Tijdens de laatste lesdag 
(19 december) wordt er een kerstdiner klaar ge-
maakt waarbij de deelnemers wat vroeger starten 
en hun partner of goede vriend(in) meebrengt voor 
het feestelijke afsluitingsdiner. 
De kosten voor deze cursus bedragen € 140,- die 
door de SWOGB eind september wordt geïncas-
seerd. 
Mensen die belangstelling hebben kunnen zich 
melden bij: Jan Brienen coördinator kookcursus 
tel: 0485-371292 e-mail jan.brienen@tele2.nl 
Aan deze cursus kunnen maximaal 6 mensen 
deelnemen. Dus deelname op volgorde van aan-
melden.
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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 
in 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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zaterdag 22 september > vlees en 
metaal > METAL BBQ met live: 
SACKBACK
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De pook ligt naast de bruspot. (elke boerderij had 
vroeger wel een grote ketel, de bruspot, waar wa-
ter in verwarmd werd om was te koken of var-
kensvoer te bereiden. Deze ketel werd met tak-
kenbossen uit de schansenhoop gestookt.)

Als je jeuk hebt moet je krabben

Die man is alcoholverslaafd.

Deze tafel staat erg scheef. (wankel)

Sla er maar flink op los. 

Wat is hij daar toch aan het prutsen? 
Aanrommelen.

Dat stelt helemaal niets voor.

Het is maar frisjes buiten.

Tegen de wind in trappen. 

Suikerbrood met stroop.

Afgelasting Streekmarkt 
Groeningen
 
Wij hebben lang gehoopt dat de streekmarkt 
2018 toch door zou kunnen gaan, maar de af-
gelopen dagen kregen wij definitief van de Ge-
meente Boxmeer te horen dat men ons dit jaar 
geen evenementenvergunning gaat verstrek-
ken. Vorig jaar heeft men ons wel een vergun-
ning verstrekt omdat de Gemeente het toen als 
een eenmalig evenement zag.  Wij vinden het 
heel jammer dat het evenement dit jaar daarom 
niet door kan gaan, mede omdat wij vorig jaar 
veel positieve reacties hebben gehad van zowel 
standhouders als bezoekers.
Wij gaan onderzoeken hoe wij volgend jaar wel 
een streekmarkt kunnen organiseren. 
 
Hartelijke groet, 
Han Morsink en Dineke Verweij
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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                   

 
 

 

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 ie-
dereen 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 
(inclusief BBQ) | aanvang Sackback: 21.30 uur > 
entree: 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 
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?

Gevraagd:
Lieve en betrouwbare oppas aan huis 
voor baby van nu bijna 2 maanden.

Uren in overleg.

Mobiel: 06-11708566

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

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden
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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

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Boerderijwinkel  Verdaasdonk 

T:   0485 384719   |   E:   info@ikgavoorvers.nl

Ikgavoorvers.nl
Dé website voor al uw groente en fruit!

Welkom bij onze 

marktkraam in Overloon!

Vanaf heden staan wij met onze marktkraam 
niet meer op de woensdag in Overloon 
en op de donderdag in Vierlingsbeek. 

U bent van harte welkom bij onze marktkraam 
elke vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur 

op het 14 Oktoberplein in Overloon!

Bij inlevering van deze bon bij onze marktkraam 

in Overloon ontvangt u een  

gratis bakje salade*  naar keuze!

* Deze bon is geldig t/m 7 september 2018.   

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

� adverteren
doet verkopen
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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

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

Wielerspeciaalzaak
Uw fiets ophalen en weer thuisbrengen voor 

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

Profile Gennep
Spoorstraat 102

6591 GV  GENNEP
tel. 0485 51 31 80

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

Facebook Profile Gennep

Gesloten op maandag
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 Opzoek naar nieuwe meubels?   

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478 -632232  

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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
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Fons Peltenburg

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Warme Bakker Degen
Reclame 3 t/m 8 september
 	Joegoslavische abrikoos € 10,45
 	Volkorenbrood € 1,95
 	Abrikozen-/kersenpunt € 1,00

Reclame 10 t/m 15 september
 	Appel speciaal vlaai € 10,45
 	V-kornbrood € 2,40
 	Waldkornbroodje zacht € 0,25

 Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.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
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                     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/    

  
  

   
   
 

  
  

  

Heerlijke- vers gekoelde blauwe bessen
Blauwbessenautomaat Overloon

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


