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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

14 mei 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

34e jaargang no 9 8 mei 2019

Nieuwe pakken Brandweer  
Vierlingsbeek

Comfortabel, veilig, herkenbaar en goed zichtbaar, 
dat is het resultaat van het nieuwe  ontwerp van de 
brandweer uitrukkleding. Brandweer  Vierlingsbeek 
is als een van de eerste korpsen in de regio on-
langs met deze nieuwe uitrukkleding uitgerust. 
Waar voorheen de korpsleden een broek en een 
jas in het zwart als uitruk kleding droegen is dit nu 
een lichtbruine dunnere overall waarover bij  alleen 
brand een aparte jas gedragen wordt. Het gro-
te voordeel hiervan is dat bij inzetten waar geen 
brand bij betrokken is de kleding veel  minder 
warm is doordat de jas niet aan hoeft. De nieu-
we kleding is gemaakt van de nieuwste materialen 
waardoor deze ook veel lichter in gewicht zijn en 
veel beter warmte regulerend. Door het grote ge-
le bovenstuk en nieuwe fluorescerende belijning 
word de zichtbaarheid vele malen vergroot. Binnen 
de brandweer is schoon werken een belangrijk 
thema, vandaar ook de lichte kleur van de nieuwe 
kleding. Je ziet wanneer kleding niet meer schoon 
genoeg is. Na een inzet met brand word de kle-
ding gewassen omdat deze bevuilt is met roet en 
andere stoffen. Om die reden heeft ieder korps-
lid nu 2 sets uitrukkleding. Afgelopen jaar al wer-

den alle helmen vervangen waardoor brandweer 
Vierlingsbeek voorlopig weer helemaal volgens de 
nieuwste eisen voorop loopt.

De brandweer had op het gebied van uitrukkleding 
nog geen uniforme uitstraling omdat iedere regio 
deze zelf kon kiezen en aanschaffen. Doordat nu 
ieder korps in Nederland deze metamorfose on-
dergaat krijgt de brandweer een uniforme en pro-
fessionelere uitstraling. 

Brandweer wedstrijd  
zaterdag 11 mei

Op zaterdag 11 mei organiseert brandweer 
 Vierlingsbeek de vaardigheidstoets voor de beste 3 
wedstrijdploegen uit de provincies Brabant,  Limburg 
en Zeeland. Deze ploegen strijden om een plek in 
de volgende ronde met als doel de landelijke fina-
le te halen. 
De doelstelling van deze dag is dat er een realistisch 
incidentscenario uitgezet word wat iedere ploeg vol-
gens alle regels en procedures binnen 45 minuten 
zullen moeten klaren. Brandweer  Vierlingsbeek heeft 
de organisatie in handen, de ploegen worden echter 
door een externe vakkundige jury beoordeeld. 
Alle 9 ploegen die deze dag gaan spelen krijgen dus 
een inzet voorgeschoteld als een echt praktijkge-
richt scenario, van melding tot het weer ingepakt 
zijn.

De locatie waar de wedstrijden gaan plaatsvinden is 
in het leegstaande pand Jager im Grunewald. Ieder 
uur zal een nieuwe ploeg aan de wedstrijd beginnen 
door op te stellen bij de kerk en vanuit daar ontvan-
gen ze de melding. Die dag zal er dus veel brand-
weer verkeer door het dorp rijden. Uiteraard probe-
ren we evt overlast zoveel mogelijk te beperken.

Uiteraard bent u van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen. Let wel, het scenario bevind zich 
grotendeels binnen dus u ziet niet wat daar allemaal 
gebeurd. Echter zijn er altijd korpsleden die u graag 
te woord staan en waar mogelijk tekst en uitleg kun-
nen geven.

Staand van links naar rechts: Glen v Mullekom, Eric lamers, Gerard Timmermans, 
Roelf v Rens, Gijs Evers, Emiel v Kessel, Jeroen Gerrits, Paul Toonen
Zittend van links naar rechts: Ton Cuijpers, Rick Winkelmolen, Ron Lenkens, Stef 
Verblakt, Gijs Wijnhoven, Johnny Willems, Marga Vloet
ontbrekend: Sven Daniels
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Van de Redactie: 

• Kei, Kei, Kei Moi!!!... Volharding won op 
Paaszaterdag van " grote rivaal" SSS'18!!. 
En het bleef erna nog lang onrustig in 
Overloon en ons eigen Bèk!.

• Project Watermolen....komt het nog ooit 
goed? 

• Moederdag komt er aan....wil je op 
 Moederdag, 12 Mei zélf nog een origineel  
(goedkoop??) cadeau scoren:  
vanaf 10.00 uur kun je een ronde door/ in 
ons dorp en Groeningen maken voor de 
garagesale!. Steun je ook mooi het goede 
doel: een klimwand op het speelplein  
basisschool Laurentiushof. 

• Ton bedankt voor de mooie, informatieve 
en boeiende berichten uit het veld, ze  
hebben menigeen letterlijk de ogen  
geopend! Geniet ook zelf van mooie 
maanden in en met de natuur, wij kijken al 
uit naar een nieuwe reeks en de mooie  
foto's daarbij!

Alle eindexamenkandidaten wensen we: Kei, 
Kei, Kei veul: succes, wijsheid, inzicht, kennis 
én natuurlijk ook een portie geluk.

13 mei Dorpsraadvergadering Groeningen
16 mei KBO: Bezoek/lezing St Anna Boxmeer
18 mei BarreTocht Groeningen
19 mei Perron 22: Babyfair van  
 11:00 – 16:00 uur
21 mei VOVG: Jaarlijkse wandelavond
23 mei Koningskerkje: Verkiezingen Europees  
 Parlement
23 t/m PLUS Wandel4daagse i.s.m.  
26 mei JOC Vierlingsbeek/Groeningen
25 mei Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
25 mei Oud ijzer te laden?  
 Valentinus 632426 draaien!
26 mei Groenings koor:  
 “Culinaire klanken gaat lokaal”
4 juni Dorpsraad Vierlingsbeek:  
 Dorpsraadsvergadering aanvang  
 20:00 uur in Joffershof
6 juni Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
9 juni Concordia Outdoorsoccer Tournament
13 juni KBO: Fietsdag
15 juni Koningskerkje: Op De Tôffel 2019
15 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
20 juni Zonnebloem: 45 jaar bestaan  
 Zonnebloem
21 juni VOVG: Jaarlijkse fietstocht
22 juni Beek an Tôffel: Bij de kok thuis;  
 aanvang 19.00 uur
25 juni KBO: Busdagtocht: boottocht Rijn
28 t/m In heel land van Cuijk: 
30 juni Weekend van een goei Leven
29 juni Ophalen oud papier:  
 Volharding, tel. 06-51888032
29 juni Oud ijzer te laden?  
 Valentinus 632426 draaien!
29 juni Zanggroep Evergreen  
 Vierlingsbeek: Muziek op de Maas
1 juli Zangvereniging Vondel:  
 Seizoensafsluiting
27 juli Ophalen oud papier:  
 ZEV, tel. 06-54661196
27 juli Deze maand geen ophaalronde  
 oud ijzer! In augustus kunt u  
 Valentinus weer bellen.
13 aug KBO: Kermismatinee
19 aug Zangvereniging Vondel:  
 Start nieuwe seizoen
22 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
31 aug Ophalen oud papier:  
 Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Oud ijzer te laden?  
 Valentinus 632426 draaien!
31 aug Groeningse kermis 2019
t/m 2 sept
3 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:  
 Dorpsraadsvergadering aanvang  
 20:00 uur in Joffershof
8 sept GroeVie: Bèkse Bruggeloop:  
 Family Obstacle Run Vierlingsbeek
8 sept KBO: Meerdaagse reis 

AGENDA
2019

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

8 mei VOVG: Bezoek aan Naturopati
9 mei KBO: Informatiemiddag notaris en  
 Rabobank in Joffershof aanvang  
 13:30 uur
12 mei Garage-Sale Vierlingsbeek – Groeningen; 
 aanvang 10:00 uur
12 mei Koningskerkje: Optreden Elnara  
 Muermans met Russische, Nederlandse 
 en Italiaanse volksliederen; aanvang: 
 15:00 uur
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11 sept VOVG: Najaarsontmoeting
12 sept KBO: Fietsmiddag
12 sept Zonnebloem: Gemeente middag
14 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t  
 Vierlingsbeek-Groeningen
15 sept Streekmarkt Groeningen 2019 info bij: 
 Han Morsink, han.morsink55@gmail.com
26 sept VOVG: Rondleiding Schouwburg Venray
27 sept GroeVie: Finale avond en uitslag ‘k Wèt’t;  
 Interactieve dorpsquiz Vierlingsbeek
28 sept Oud ijzer te laden?  
 Valentinus 632426 draaien!
1 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:  
 Dorpsraadsvergadering aanvang  
 20:00 uur in Joffershof
3 okt Groenings koor: Bloemenactie
5 okt KBO: Dag van de Ouderen
7 okt VOVG: Lezing Alzheimer
9 okt Ladies Event in Zalencentrum Concordia
17 okt KBO: Spellenmiddag
22 okt VOVG: Verassingsavond voor en door  
 leden
24 okt KBO: Bevrijding  
 Vierlingsbeek/Groeningen
26 okt Oud ijzer te laden?  
 Valentinus 632426 draaien!
5 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:  
 Dorpsraadsvergadering aanvang  
 20:00 uur in Joffershof
9 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis;  
 aanvang 19.00 uur
10 nov Zangvereniging Vondel:  
 Vondel neemt deel aan  
 “Concert Zonder Grenzen” in Bergen lb
14 nov KBO: Herfstwandeling
18 nov VOVG: Sinterklaasviering
28 nov KBO: Sinterklaasmiddag
30 nov Oud ijzer te laden?  
 Valentinus 632426 draaien!
3 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:  
 Dorpsraadsvergadering aanvang  
 20:00 uur in Joffershof
?? dec KBO: Bezoek Chocoladefabriek,  
 Lindt/Kerstmarkt Aken
11 dec VOVG: Knutselen voor Kerstmis
15 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
 het koningskerkje
17 dec KBO: Kerstviering
19 dec VOVG: Kerstviering
28 dec Deze maand geen ophaalronde  
 oud ijzer! In januari kunt u  
 Valentinus weer bellen.

2020:

31 mrt Collecte Samen Sterk voor goede  
en 2 apr Doelen

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

Collectief bouwen in Groeningen, 
dat kan al vanaf €175.000,- !

Groeningen biedt geïnteresseerden de kans om 
voordelig CPO (Collectief Particulier Opdrachtge-
verschap) te bouwen. Deze mogelijkheid is er voor 
zowel starters als niet-starters maar ook voor jong 
en oud, om zeer laagdrempelig collectief te bou-
wen in eigen beheer. Kavels zijn al beschikbaar 
vanaf €50.000,-. Je kunt het natuurlijk zo gek ma-
ken als je zelf wilt, maar een ruwbouw twee-onder-
één-kap woning bouw je daarom al vanaf onge-
veer €175.000,-.

Momenteel zijn er drie partijen, bestaande uit 
drie startende jongeren uit Vierlingsbeek en 
 Groeningen, in een vergevorderd stadium met de 
ontwikkeling van de plannen om collectief te bou-
wen in Groeningen. Dat betekent dat het voorwerk 
met de Gemeente Boxmeer, een realistisch mo-
gelijk kostenoverzicht, diverse mogelijke tekenin-
gen en indelingen, het contact met andere CPO 
projecten en het traject Meulman-Arends uit Rijke-
voort (begeleiding bij dit project) al is gedaan. Dat 
maakt het mogelijk voor een vierde partij om een-
voudig en snel in te kunnen stappen bij het reali-
seren van de plannen. Er is momenteel één kavel 
(nummer 502) beschikbaar welke in aanmerking 
komt voor CPO beschikbaar, zie de Gemeente 
Boxmeer website voor eventuele overige beschik-
bare kavels.

De kavels die door de Gemeente Boxmeer voor 31 
december 2019 worden verkocht krijgen een kor-
ting van 10%. De starters krijgen vanuit de Ge-
meente Boxmeer maar liefst 25% korting op de 
grond wanneer er wordt gehouden aan een maxi-
mum waarde van €195.000,- (Grond inclusief wo-
ning).

Het mooie aan CPO is dat je van het begin tot 
het eind van het project nauw betrokken bent en 
de zeggenschap in eigen handen hebt. Dat bete-
kent dat je de woning precies naar wens kunt ma-
ken en daar waar je zelf dingen kunt uitvoeren ook 
nog eens kosten kunt besparen. Door het bouwen 
in CPO verband is schaalvoordeel te behalen door 
het gezamenlijk inkopen van materialen waardoor 
de kostprijs lager wordt. Daarnaast kunnen, on-
der voorwaarden, starters op de woningmarkt ex-
tra korting krijgen.

Het gaat bij CPO dus niet alleen om starters die 
hun eerste koopwoning op gemeentegrond wil-
len bouwen (en dus in aanmerking komen voor de 
grondkorting van 25%), maar ook biedt het voor-
delen aan mensen die op particulieren grond (zelf-
bouwers) willen bouwen, mensen waarvan het niet 
de eerste koopwoning wordt én senioren die een 
kleinere- of een levensloopbestendige woning wil-
len bouwen. Iedereen die geïnteresseerd is mag 
zich melden.
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Heb jij wel interesse in het bouwen van een nieuw-
bouwwoning maar niet de kennis en kunde? 
 Govert Ketelaars Bouwhulp biedt eventueel de 
mogelijkheid om je rondom de nieuwbouw te ad-
viseren, begeleiden en ondersteunen. Je staat er 
dus zeker niet alleen voor en gaat met de andere 
drie bouwers met de bijbehorende ondersteuning 
deze uitdaging aan.

Ben je nieuwsgierig geworden in dit nieuwbouw-
project en wil je meer informatie ontvangen of ken 
je iemand die wellicht interesse heeft? Neem dan 
contact op met Tim Reefs telefonisch  
06 23 139192 of per email timreefs@hotmail.com

Berichten uit het veld

Ik sta op het Vrijthof en automatisch kijk ik om-
hoog naar de top van de kerktoren. Rond het dak 
van de kerktoren zweeft een groepje vogels. Het 
zijn Huiszwaluwen. Ze zijn al weer terug van hun 
wintervakantie in tropisch Afrika. De Huiszwaluw 
is een charismatisch en schattig vogeltje, prachtig 
zwart-wit gekleurd. De rug en de bovenkant van 
de vleugels zijn zwart en hij heeft een mooi zwart 
kapje op de kop. Van onderen is hij helemaal wit, 
maar het meest opvallend is toch wel de wit-
te stuit. De staart is veel minder sterk gevorkt dan 
die van de Boerenzwaluw. Het is net alsof hij een 
mooi zwart slipjasje aan heeft.

Huiszwaluw

Huiszwaluwen jagen op vliegende insecten. Bij de 
kerktoren waren ze daar ook mee bezig. Vermoe-
delijk lagen er nog prooiresten van de Slechtvalk 
op het dak van de toren. Dat trekt aasvliegen aan 
die er eitjes op leggen. Uit die eitjes komen dan 
uiteindelijk weer nieuwe vliegen. De grote hoeveel-
heid vliegen was waarschijnlijk de reden dat de 
zwaluwen hun rondjes om de toren bleven draai-
en.
Terwijl ik dit stukje zit te schrijven, vlak voor 
 Pasen, kijk ik naar buiten. De avond valt en in de 
schemering zie ik de eerste vleermuizen vliegen. 

Vermoedelijk zijn het gewone dwergvleermuizen. 
Die zijn meestal als eerste wakker uit hun winter-
slaap. Ze slapen vaak ook in spouwen van gebou-
wen en woonhuizen.
Op de achtergrond klinkt de melodieuze zang van 
een Zanglijster. Hij broedt hier ergens in de buurt, 
want regelmatig komt hij voedsel zoeken op het 
grasveld van de overburen.

Zanglijster (foto Ineke van Bree)

Zanglijsters beginnen, bij zacht weer, al in janua-
ri uitbundig te zingen. Ze beginnen s'morgens heel 
vroeg en gaan, net als Merels, s'avonds heel lang 
door. Hun voedsel bestaat voor een groot deel uit 
huisjesslakken. De huisjes slaan ze op een steen 
vakkundig stuk, zoals een smid het ijzer op het 
aambeeld smeed. Zo'n steen wordt dan ook wel 
lijstersmidse genoemd.
Langzaam maar zeker voel ik de voorjaarskriebels 
opkomen en de drang om vogelgebieden elders in 
Europa te gaan bezoeken. Het is een soort koorts 
die zich elk voorjaar van mij meester maakt. Dat 
betekend dus dat dit weer de laatste aflevering 
van dit voorjaar is. Ik wens u allen een mooie en 
vogelrijke lente toe en een mooie zomer. In het na-
jaar kom ik graag weer bij u terug met nieuwe be-
richten uit het veld.

Ton van den Berg
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Beste inwoners van Groeningen en Vierlingsbeek, 

Op 18 mei 2019 wordt voor de 3de keer de Gruuningse BarreTocht  gehouden! 

De BarreTocht is ontstaan omdat er in Groeningen een aantal leuke, bijzondere, verrassende, en 
vooral gezellige Barretjes zijn bij mensen thuis; het ene Barretje is in de kelder, een ander in het 
tuinhuis, weer een ander in de schuur of gewoon achter het huis: zonde als alleen familie en 
vrienden deze Barretjes zien! 

 Met een knipoog naar de diverse kroegentochten in de omgeving is daarom 3 jaar geleden de 
BarreTocht ontstaan. 

De start van de BarreTocht is bij De Zandpoort. Van daaruit vertrekken de deelnemers voor de Tocht 
naar 3 Barren. Bij elke Bar is er uiteraard bier, wijn en fris en is er iets te eten of te knabbelen. Rond 
de klok van 20.45 uur keren we terug naar De Zandpoort. 

Omdat het om kleine Barren gaat bij mensen thuis, is er een beperkt aantal kaarten te koop. Een 
kaart geeft een tegoed op een BarreTocht-item, een aantal consumpties en wat te eten. 
Consumptiebonnen zijn tijdens de hele dag te koop. Zonder kaart is deelname aan de BarreTocht niet 
mogelijk. Wel is iedereen vanaf 20.45 uur van harte welkom bij De Zandpoort om de dag met een 
gezellig feestje af te sluiten!  

Zin om mee te doen? Meld je snel aan: zandpoort.groeningen@gmail.com. 

Meedoen mag vanaf 16 jaar en   

Graag tot 18 mei!  

De organisatie 
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SAMEN STERK  
VOOR GOEDE 
DOELEN

De gezamenlijke week van de goede doelen zit er 
weer op. 
Vierlingsbeek en Groeningen hebben opnieuw la-
ten zien dat dit een goed initiatief is, want
• we konden een beroep  doen op veel 

 enthousiaste vrijwilligers waardoor deze actie 
soepel is verlopen;

• er is door deze gezamenlijk actie in totaal  
€ 12.840,97 opgebracht, dit is een stijging van 
3,7% ten opzicht van het bedrag dat in 2018 is 
opgehaald.

Dit geweldige succes is mede te danken aan:
alle Vierlingsbeekse en Groeningse vrijwilligers, 
gulle gevers en alle sponsoren.

HARTELIJK BEDANKT!

Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik 
maken om speciaal het Joffershof te bedanken 
voor de gastvrijheid!
Gezien het resultaat en de vele voordelen van 
 Samen Sterk voor Goede Doelen, gaan we hier 
volgend jaar mee door. 
We hopen dat we dan weer op al deze vrijwilligers 
mogen rekenen!

Namens de kerngroep van Samen Sterk voor 
 Goede Doelen.
Vierlingsbeek en Groeningen hebben laten zien 
dat we als 2 “kleine’’ dorpen, samen tot iets heel 
GROOTS in staat zijn.

Aan alle verenigingen en organisaties van 
 Vierlingsbeek en Groeningen

Uitnodiging voor Dorpsraads-
vergadering met als agendapunt

“TOEKOMST VIERLINGSBEEK”

Datum: dinsdag 4 juni 2019
Tijdstip: 20.00 uur aanvang
Locatie: Joffershof, Laurentiusstraat 2,  
 Vierlingsbeek

Leefbaarheid is van levensbelang voor een dorp 
en wordt mede bepaald door het verenigingsleven 
en door de voorzieningen. Wij menen te mogen 
stellen dat Vierlingsbeek best heel trots mag zijn 
op haar vele, gevarieerde en bloeiende verenigin-
gen, waaronder de uwe.  Maar hoe staat het met 
de voorzieningen in de toekomst, zoals bijv. een 
bijdetijds en ruimer gemeenschapshuis of een mo-
derne gymzaal die voldoet aan huidige en toekom-
stige eisen, beter uitgerust en meervoudig bruik-
baar is.
Da’s een heel ander verhaal…
Bèèk zou Bèèk echter niet zijn als er vanuit de ei-
gen gemeenschap hier geen mooie TOEKOMST-
ideeën of plannen over zijn ontstaan! Want er be-
stáán plannen voor uitbreiding en aanpassing van 
de Joffershof en de realisatie van een nieuwe gym-
zaal die meervoudig bruikbaar is en ondergebracht 
in de kerk. Voorzieningen voor iedereen, voor alle 
inwoners, voor alle verenigingen en organisaties.
Daarom willen wij met u, samen met de bestu-
ren van gemeenschapshuis Joffershof en Stichting 
Laurentius Vierlingsbeek, eens van gedachten wis-
selen over genoemde plannen en nodigen wij u uit 
voor de Dorpsraadsvergadering op dinsdag 4 juni 
a.s. aanvang 20.00 uur, Joffershof.
Graag verwachten wij 1 of max 2 personen van uw 
vereniging of organisatie op deze vergadering.

26 mei 2019

13.30 uur "Culinaire Klanken".

Lemse Kuul Groeningen.

Kijk op www.groeningskoor.nl

voor kaartverkoop en informatie.

Wilt u ons vóór 30 mei a.s. laten weten wie wij na-
mens uw vereniging of organisatie mogen begroe-
ten? Alvast dank hiervoor. 
Wij rekenen op uw komst ! 

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Vierlingsbeek
Email:  
 dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl
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Opbrengst 2019 
Fonds/Stichting Doel Bedrag 
  

Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld waarin kanker niet langer een 
dodelijke ziekte is. Wereldwijd werken wetenschappers naar deze dag toe.  Help daarom mee 
en geef tijdens  de collecteweek. www.kwfkankerbestrijding.nl 

 
€ 1.914,09 
 

 

 
Onderzoek naar hartaandoeningen en het genezen daarvan. Gezonde voeding ontwikkelen, 
hartfalen kortom alles wat met  
het hart  te maken heeft. www.hartstichting.nl 
 

 
€ 1.512,24 
 

  
De Maag Lever Darm Stichting zet zich in voor ruim twee miljoen mensen met maag- lever- en 
darmziekten. Zij geven voorlichting en financieren wetenschappelijk onderzoek. De focus van 
onze activiteiten ligt op darmkanker. www.mlds.nl 

 
€ 1.063,64 
 

 

 
Nieren zijn van levensbelang. Donornier maakt het verschil. 
Dialyse is overleven. www.nierstichting.nl 

 
€ 961,36 
 

  
Het Longfonds zet zich in voor mensen met een chronische longziekte:astma, COPD of een 
zeldzame chronische longziekte (zoals cystic fibrosis of bronchiëctasieën). Longen zijn van 
levensbelang.  www.longfonds.nl 
 
 

 
€ 1.005,90 
 

  
Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken we aan een 
betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie. www.alzheimernederland.nl 

 
€ 1.078,05 
 

 

 
De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om in een MS-vrije toekomst te investeren door 
innovatieve onderzoeken te financieren die de genezing van MS een stapje dichterbij kunnen 
brengen.  www.nationaalmsfonds.nl

 
€ 935,46 
 

 

 
 
Diabetes is een rotziekte met ernstige gevolgen. Daarom is onderzoek zo belangrijk, zodat 
diabetes voorkomen wordt en te genezen is. www.diabetesfonds.nl 

 
€ 844,49 
 

 

 
De Brandwonden Stichting gaat voor de beste brandwondenzorg: de beste zorg aan patiënten, 
de hoogst mogelijke kwaliteit van leven en de meest effectieve preventie. 
www.brandwondenstichting.nl 
 

 
€ 738,93 
 

 

 
Vastenactie zet zich al meer dan 50 jaar in voor de minst bedeelde mensen uit alle delen van 
de wereld. Met uw steun, kan hun leven een beetje dragelijker worden.  
www.vastenaktie.nl 

 
€ 583,80 
 

 
                  

 
Met de opbrengst vergroot het Fonds Verstandelijk Gehandicapten de wereld van mensen met 
een verstandelijke  beperking in onze regio.  
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 

 
€ 690,39 
 

 

 
Kinderhulp helpt kinderen in ons land die in armoede opgroeien. Zij helpt hen door simpele 
dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. 
www.kinderhulp.nl 
 

 
€ 688,75 
 

 

 

 
Samen naar een beter leven met reuma. Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders. 
www.reumafonds.nl" 

 
€ 823,90 
 

                                                  Totaal bedrag € 12.840,93 
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GARAGE SALE ‘Bèèk ruumt op en Gruuninge ok’  
 
Vierlingsbeek en Groeningen gaan weer opruimen en een deel van de verkoop komt 
ten goede voor een klimwand op basisschool Laurentiushof. 
 
In navolging van de zeer geslaagde garagesale in 2018 gaan we in Vierlingsbeek en 
Groeningen op zondag 12 mei vanaf 10.00 uur weer spullen verkopen o.a. voor het goede 
doel. Dit jaar hebben we gekozen voor een klimwand op het speelplein van basisschool 
Laurentiushof. De zolders, kelders, garages en schuren zijn weer opgeruimd en de goed 
bruikbare spullen worden die middag verkocht. De opbrengst is de verkoper zelf, maar 
zeker ook voor het goede doel. Vorig jaar was het een groot succes en konden we een 
mooi bedrag overmaken naar de stichting KiKa, dit jaar vragen we om weer één van de 
artikelen te labelen en te verkopen voor het goede doel de klimwand. De garagesale met 
de naam ‘Bèèk ruumt op en Gruuninge ok’ draagt zo een steentje bij aan de leefbaarheid 
van onze dorpen.  
 
Nieuw dit jaar: Kleding-outlet in de ‘schuur’ bij de fam. Geurts aan de Willem 1 straat 1, 
die wordt tijdens de garagesale ingericht als een mooie kleding-outlet, mét paskamer. Van 
ieder verkocht kledingstuk gaat € 1,- naar het goede doel. 
 
Alle deelnemers maken d.m.v. een vlag kenbaar dat ze die dag spullen verkopen, ook 
hebben ze plattegronden liggen waarop alle deelnemers staan aangegeven. De 
plattegronden liggen vanaf 10:00 uur óók bij Herberg Thijssen én Pannenkoekrestaurant ’t 
Genot. Op de plattegrond staat een kortingsbon voor een kopje koffie of thee met gebak 
bij ’t Genot voor € 3,50, deze alleen tijdens de garage sale geldig is. 
 
Voor meer informatie en deelname:  
http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop-verhuur/beek-ruumt-op-en-gruuninge-ok/ 
 
Esther en Marion 
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Voor meer info kijk op 
onze website: 
www.kbo-vierlingsbeek.nl

BEZOEK MUSEUM 
PSYCHIATRIE  
VENRAY 25 APRIL

Onder de bezielende leiding van Frans Janssen 
(Vierlingsbeek) en Ties Klaassen
(Venray) vertelden de heren enthousiast over het 
leven en werken van patiënten /cliënten en mede-
werkers. Onze groep KBO-ers van zo’n  
± 20 personen hing aan hun lippen.  
Veel anekdotes/verhalen uit hun vroegere leven als 
medewerker van het Vincent van Gogh Instituut 

kwamen aan bod. Maar ook de vele veranderingen 
die de geestelijke zorg in tijdsbestek van meer dan 
een eeuw heeft ondergaan.
Een zéér interessante en geslaagde middag.

Vierlingsbeek/Groeningen

KBO BEZOEKT WOONZORGCENTRUM 
ST ANNA BOXMEER
Op donderdag 16 mei gaan we op bezoek bij 
woonzorgcentrum St Anna te Boxmeer. Daar wor-
den we door onze dorpsgenoot Annemie Raedts 
ontvangen en vertelt zij, samen met Frank v.d 
 Zanden, wat wonen bij St Anna inhoudt. Ook een 
rondleiding staat op het programma.

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 
van 14.00  tot 16.00 uur.

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

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof 
 maandag- en donderdagmorgen
 dinsdag- woensdag- 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 Bewegen voor Ouderen 
zitgym in het Joffershof
 donderdag van 10.45 - 11.45 uur
 info 631839
SWOGB Bewegen voor Ouderen in het Joffershof
 vrijdag: van 9.15 - 10.15 uur
 en van 10.30 – 11.30 uur
 Info 631839
SWOGB Volksdansen in Joffershof
 maandag van 13.30-15.30 uur
 Info 631806
 0485-573183
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof  
1e zondag van de maand om 14.00 u. Info 632028
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Pinksterzondag 9 juni:  
Concordia’s Outdoor  
Soccertoernooi 

VIERLINGSBEEK – De zomerperiode klopt op de 
deur, het voetbalseizoen loopt teneinde dus is het 
weer tijd voor voetbal op straat. Wie is er nou niet 
in zijn eigen straat of buurt begonnen met een bal-
letje trappen? Gewoon lekker Tiki Taka. 
Dat kan ook dit jaar op Concordia’s Outdoor Soc-
cer Tournament van de gelijknamige zaalvoetbal-
vereniging. Dit jaar weer op de vertrouwde eerste 
pinksterdag zondag 9 juni.

Jong en oud
Technische voetbalhoogstandjes van jong tot 
‘oud’ zijn op deze dag zeker te bewonderen op het 
Vrijthofplein in Vierlingsbeek, bij hoofdsponsor Za-
lencentrum Concordia voor de deur. Vooral lokale 
en sommige regionale voetbalkunstenaars tonen 
in de piste met ‘boarding’ weer hun vaardigheden.

Aftrap jeugd
De aftrap van ZVV Concordia’s Outdoor Soc-
cer Tournament is om 9.00 uur aan de jeugd-
teams, grotendeels zijn dit F- tot en met C- junio-
ren, tot 14.00 uur. De rest van deze sportieve dag 
en avond is gereserveerd voor de B- en A- juni-
oren, senioren en vriendenteams van 14.00 tot 
21.00 uur. 

Aanmelden
Aanmelden kan bij Marc Oudenhoven, E:  
marc.oudenhoven@mar-oil.nl; M: 06-22201989; óf 
bij Sander Oudenhoven, E:  
s.oudenhoven@gmail.com; M: 06-46388013); óf 
via E: zvvconcordia@gmail.com.

Regels Outdoor Soccer
Voor het ZVV Concordia Outdoor Soccer Toernooi 
geldt: een team telt één doelman, drie veldspe-
lers en een aantal wisselspelers. Voetbalschoenen 
zijn niet toegestaan, wel sport/gym/zaalschoenen. 
Naast een muzikale omlijsting wordt ook voor een 
hapje en een drankje gezorgd.

MIEN MOJ DURPKE 

Ik las in ons dorpskrantje ‘Globaal’ een oproep van 
de dorpsraad: Uitnodiging dorpsraadsvergadering 
met als agendapunt “TOEKOMST VIERLINGS-
BEEK”. Ik heb al vaker geschreven over ‘mien moj 
durpke’, over hoe trots ik ben om er al mijn hele 
leven inwoner van te zijn. Als ik zie wat we hier al-
lemaal op eigen kracht voor elkaar krijgen en hoe 
we hier met elkaar omgaan, dan durf ik met recht 
te stellen dat we een mooi voorbeeld zijn hoe je 
gezamenlijk kunt zorgen voor de leefbaarheid van 
een dorp. Mijn kinderen zijn er ook opgegroeid en 
nu in hun volwassen leven wonen ze er nog steeds 
met veel plezier. Hun studie én wonen was pri-

ma te combineren, net zoals het werken én wo-
nen van nu. Als ik Vierlingsbeek zeg dan noem ik 
ook in één adem Groeningen, deze dorpen zijn 
aan elkaar verbonden. Zonder Groeningen géén 
 Vierlingsbeek en vice versa, ik heb enorm geluk 
want ik woon ook nog eens precies in het midden 
van deze twee ‘moje durpkes’.

Toen ik ziek werd, was het maar weer eens duide-
lijk hoe fijn het is om tussen deze ‘moje durpkes’ 
te mogen wonen. Ik voelde me veilig en werd om-
ringd door veel warmte en daar ben ik iedereen 
heel dankbaar voor, dat heb ik zeker ook niet on-
der stoelen of banken gestoken. Mensen uit mijn 
werkomgeving vragen dan ook vaak; ‘hoe is het 
met jouw ‘moj durpke’? Marion en Vierlingsbeek 
dat hoort bij elkaar, zo is dat nu en dat zal hoop ik 
nóóit veranderen.

De laatste tijd merk ik dat het onrustiger wordt in 
ons dorp en dat vindt zijn oorsprong in het op-
treden van de parochie. Ik kan wel stellen dat ik 
daar erg verdrietig over ben. Het Rooms Katholie-
ke zegt mij persoonlijk niet veel, dat moet ik eerlijk 
bekennen, maar als ik zie hoeveel verdriet het op-
treden van de parochie brengt dan heb ik plaats-
vervangende schaamte. De kerk is de kerk niet 
meer en eerlijk is eerlijk dat zagen we met z’n allen 
al lang aankomen. Maar de kerk is wel van ‘ons’, 
althans zo voelt dat. De kerk is het hart van ons 
dorp maar de deur zit op slot. Kom je te overlijden 
en wil je de uitvaart in het dorp laten plaatsvinden, 
dan heb je eigenlijk nog maar één gebouw waar 
je dat kunt doen en dat is de plaatselijke kroeg. 
Nu ben ik erg blij met deze plaatselijk horecage-
legenheid en vertoef er graag, zeker weten. Is het 
een bewuste keuze om daar het afscheid te laten 
plaatsvinden, prima maar we zouden wel een keu-
ze moeten hebben. Een gebouw als ‘onze’ kerk 
dat zou er voor iedereen moeten zijn en die hoort 
zeker niet op slot te zijn. 

Stel je eens voor dat de kerk er niet meer zou 
staan? Stel je eens voor dat de sloophamer komt, 
daar moet je toch niet aan denken? Dan ontstaat 
er een kale vlakte, waar dan misschien wel weer 
woningen op komen, het imposante gebouw wat 
er nu staat is weg en komt nóóit meer terug. Stel 
je voor dat het gebouw in verval komt? Het ge-
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bouw waar we met z’n allen onze ‘zuur’ verdiende 
centen in hebben gestopt. Weet je het nog dat de 
Bêkse toren gerestaureerd moest worden? Waar 
kwamen de centen toen vandaan?

Ik ben erg verdrietig, dat kan ik echt wel stel-
len, wat gebeurt er nu: I.p.v. dat we met vereen-
de krachten dat doen waar we sterk in zijn ‘zor-
gen dat ons moj durpke leefbaar blijft’, draaien we 
nu de ruggen naar elkaar toe. Deze houding heeft 
nog nooit iets gebracht en zal ook nu niets bren-
gen, dat weten we allemaal toch wel? Ik begrijp 
het best, dat als je jaren hard gewerkt hebt voor 
een stichting of voor het voortbestaan van een ge-
bouw, het emoties oproept maar soms is het ook 
tijd voor verandering. Ik zelf was destijds betrok-
ken bij het samengaan van de KPJ, de Scouting 
en het Kapelleke, ook dat riep enorm veel emo-
ties op maar het heeft ons zeker geen windeieren 
gelegd. We moesten noodgedwongen het kloos-
ter opgeven en er kwam een schoolgebouw voor 
in de plaats, van niets hebben de oude jongens-
school met elkaar verbouwd. Als ik terugdenk aan 
de tijd dat we stonden voor de herindeling, we 
stonden gezamenlijk op voor ons dorp er is zelfs 
een liedje door ontstaan. Denk eens aan de bieb 
die dreigde te verdwijnen, wat zijn daar omheen 
mooie initiatieven ontstaan. Ons dorp heeft niet de 
bieb gered, néé de bieb heeft ons dorp gered, dat 
kun je echt wel stellen. 

Dan moet het toch ook nu lukken  
om tot elkaar te komen?

Er staat een prachtig gebouw waar we met z’n al-
len, met vereende krachten, iets moois van kun-
nen maken en dat voor de toekomst. Recht je rug 
en draai deze niet naar elkaar toe, kijk elkaar aan 
en zeg ‘we gaan ervoor’ en ‘we gaan er samen 
iets moois van maken’. Als we samenwerken kun-
nen we aan de (nu nog) gemeente Boxmeer laten 
zien waar ons ‘moj durpke’ sterk in is, dat het wél 
de moeite waard is om te investeren voor de toe-
komst van Vierlingsbeek. Zorg dat het geld wat er 
is niet versnipperd wordt aan ‘kleine’ projecten. Ik 
hoef toch niet uit te leggen dat je geld maar één 
keer kan uitgeven, laten we dat dan ook verstan-
dig doen.

Lieve mensen van ons moj durpke Vierlingsbeek: 
Geef al die jonge mensen, die ons dorp en dus 
ons altijd trouw zijn gebleven, een toekomst om 
hier te blijven wonen en een gezin te stichten. Als 
we daar samen voor zorgen kunnen we ook sa-
men ‘oud’ worden in Vierlingsbeek. Samen 'oud' 
worden kan alleen als het dorp een toekomst heeft 
en niet vergrijst of een spookdorp wordt.

KOM OP BÊKSE MENSEN, laten we samengaan 
voor een mooie toekomst en treur niet om wat er 
was, maar kijk naar de toekomst daar worden we 
allemaal beter van. Laten we samen op de uitnodi-

ging van de dorpsraad ingaan en 4 juni om 20:00 
uur naar het Joffershof komen voor de Toekomst 
van ONS MOJ DURPKE Vierlingsbeek"!

Marion Reefs, trotse inwoner van het Moje durpke 
Vierlingsbeek.

19 mei Babyfair Vierlings-
beek van 11.00 tot 16.00 
uur bij Perron 22, Spoor-
straat 22 in Vierlingsbeek

Een baby op komst, net een baby gekregen, op 
zoek naar een leuk kraamcadeautje of heb je ge-
woon zin in een gezellige middag … kom dan naar 
de Babyfair op zondag 19 mei bij Perron 22 in 
Vierlingsbeek.

Wat kun je verwachten?
Veel informatie rondom zwangerschap en beval-
len, demonstratie stippen, proeflessen zwanger-
schapsyoga en kinderyoga, workshop hypnobir-
thing, mini-coachsessie combinatie ouderschap 
en werk. Verder is er van alles te koop en er is een 
loterij met mooie prijzen. 
Gratis entree.

Een aantal van de deelnemers, van links naar 
rechts: Céline Moly, Linda Jeuken-Jansen, Kim 
Zwart, Veronique Verheijen en Anneriet Klein.)

De volgende bedrijven nemen deel aan de Baby-
fair:
Baby-me lactatiekundige
Desi Laarsjes beschilderde laarsjes, stoeltjes,  
  kistjes, rompertjes
Dreambirth hypnobirthing, zwangerschaps- en  
  kinderyoga
Just Relax baby en zwangerschaps-spa
Lansinoh producten ter ondersteuning van  
  borstvoeding
Parent Inc begeleiden ouders bij combinatie  
  werk en zwangerschap/ouderschap
Perron 22  Bed & Breakfast en meer …
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Troost & Zo  bijzondere geschenken, woon- 
bij Linda accessoires, eigen  
  kaartencollectie
Vero Artworks slabsjaals, kinderkleding, mokjes,  
  plantjes, serviesgoed stippen
Welkom  kraamzorgorganisatie

Tot ziens op 19 mei in Vierlingsbeek!

Topjudo in Vierlingsbeek

Judo, een oude zelfverdedigingskunst, of een 
voorwaarde voor de toekomst?
Judo is een van oorsprong Japanse zelfverdedi-
ging kunst die in 1882 werd ontworpen en het be-
tekend letterlijk ‘zachte weg’. De ontwerper (Kano 
1860-1938) selecteerde, uit onvrede met de ruwe 
en gevaarlijke technieken van jiujitsu, een aantal 
technieken die de tegenstander konden uitschake-
len, zonder hem daarbij ernstig te verwonden. Dit 
is de basis van Judo. Het is niet alleen een training 
voor je lichaam en voor je geest, maar een primair 
doel is ook het verbeteren van je persoonlijkheid.

Sinds 1978 is judovereniging Randori in 
 Vierlingsbeek, die een grote vormende waarde en 
een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikke-
ling van sociale competenties bij kinderen, jonge-
ren en volwassenen. Judo levert een positieve bij-
drage aan het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing 
en de mate waarin je rekening houdt met anderen. 

Daarnaast zorgen specifieke judo-oefeningen, re-
gels en etiquette voor de verbetering van sociale 

competenties. Bij judo leer je zorg en verantwoor-
delijkheid voor elkaar, goed leren vallen en je mo-
toriek wordt beter. Dit samen zorgt voor meer zelf-
vertrouwen bij zowel jongens als meisjes, mannen 
en vrouwen.

Het bestuur van judovereniging Randori Vierlings-
beek heeft een aantal jaar geleden een nieuwe 
trainer geworven genaamd Daniël Kuijpers. Hij is in 
het bezit van de hoogste trainer / coach bevoegd-
heid, wat zorgt voor uitstekende judo lessen en 
coaching. Daniël komt niet alleen judo lessen ge-
ven, maar zorgt er ook voor dat de basisgedach-
ten van judo worden overgebracht. 

Daniël heeft als missie om zowel jong als oud ver-
der te helpen in hun leven en als middel om dit te 
bereiken gebruikt hij judo. Om dit nog meer kracht 
bij te zetten heeft hij in 2018 stichting topjudo  Yuki 
in het leven geroepen. Deze stichting is bedoelt 
om kinderen, jongeren en volwassenen verder te 
begeleiden richting topsport. Sinds  juni 2018 heeft 
Daniël al 3 judoka’s begeleidt bij het behalen van 
hun 1e dan (zwarte band) of 2e dan (volgende 
graad zwarte band). Daarnaast is er een groep van 
11 wedstrijdjudoka’s die het afgelopen seizoen 
al vele persoonlijke doelen heeft kunnen behalen 
en daarbij zelfs een groot aantal podiumplaatsen 
heeft kunnen bemachtigen. Eén van deze judo-
ka’s heeft zich zelfs geplaatst voor het  Nederlands 
kampioenschap in de categorie meisjes onder de 
15 jaar. 

Stichting topjudo Yuki wil de aangesloten judoka’s 
naast de reguliere judo lessen ook zoveel mogelijk 
extra activiteiten op gebied van fysieke en menta-
le gezondheid bieden. Ook extra trainingsstages 
bij een regionaal trainingscentrum en uitdagende 
kampactiviteiten horen hierbij.

Heeft u interesse om u aan te sluiten voor re-
guliere judo lessen bij judovereniging Randori 
 Vierlingsbeek en/of voor extra lessen bij stichting 
topjudo Yuki, dan bent u op dinsdagavond wel-
kom om een keer mee te doen in de gymzaal van 
basisschool Laurentiushof te Vierlingsbeek. U kunt 
ook altijd contact opnemen via de website:

www.judo-vierlingsbeek.nl

www.stichtingtopjudoyuki.nl
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Bezoek Europees Parlement

Ieder lid van het Europees Parlement (EP) kan elk 
jaar 100 gasten uitnodigen voor een bezoek aan 
het EP om op die manier het reilen en zeilen van 
het EP onder de aandacht te brengen van de bur-
gers.

Via Jan Stoffelen werd KBO Vierlingsbeek/Groe-
ningen door Europarlementariër Lambert van 
Nistelrooij uitgenodigd om het EP in Straatsburg te 
bezoeken.  Van 15 t/m 17 april waren 50 personen, 
waarvan 10 leden van de KBO uit Vierlingsbeek, 
zijn gasten. Tijdens deze 3-daagse reis bezochten 
we naast Straatsburg ook de steden Trier en Metz.
Maandag de 15e april vertrokken we vanuit Eind-
hoven met de bus richting Trier, waar we op eigen 
gelegenheid de stad konden bezoeken. 
Trier is een van de oudste steden van Duitsland 
met een nog aanwezig Romeins verleden:  een 
Romeinse toegangspoort, basiliek en thermen . 
Het weer werkte goed mee zodat we ook konden 
genieten van de leuke terrasjes.
Na de middag vertrok de bus naar ons hotel in 
Durbach, een pittoresk plaatsje in het Schwar-
zwald.

De volgende dag stond in het teken van het EP in 
Straatsburg. ’s-Morgens konden we de stad op ei-
gen gelegenheid bezoeken en daarna een boot-
tocht over de rivier de Ill maken. Straatsburg  is 
een oude stad met allure die soms Duits en dan 
weer Frans was en dat  is terug te zien in de 
bouwstijlen. De stad telt talloze prachtige monu-
menten, waaronder een eeuwenoude domkerk, 
leerlooiershuizen en middeleeuwse toegangs-
poorten. Na Parijs is het de 2de studentenstad 
van Frankrijk wat goed zichtbaar was door de ve-
le studenten in de stad. Na de boottocht wer-
den we met de bus afgezet bij het Europees Par-
lement waar we werden ontvangen door Lambert 
van Nistelrooij. Na een korte introductiefilm over 
het parlement vertelde Lambert over zijn werk als 
 Europarlementariër. In zijn verhaal kwam vooral het 
belang van de Europese samenwerking aan de or-
de. Vooral voor een klein land als Nederland is het 

Vierlingsbeek/Groeningen

belangrijk om in Europees verband samen te wer-
ken, niet in de laatste plaats omdat Nederland het 
vooral moet hebben van de handel. Europa moet 
ook als blok samenwerken om overeind te blijven 
ten opzichte van de Verenigde Staten, China en 
Rusland. 
Na dit overleg bezochten we nog de plenaire zaal 
van het EP waar op dat moment gedebatteerd 
werd over een aantal buitenlandse aangelegen-
heden:  de onrust in Libië en  de annexering van 
de Golanhoogte in Israël. Jammer genoeg konden 
we de bijdrage van Lambert aan het debat niet af-
wachten omdat we moesten plaatsmaken voor 
een volgende groep bezoekers. Want alleen in de 
maand april waren er al 32.000 bezoekers!
Na het bezoek vertrokken we weer naar ons hotel 
in Durbach.

De laatste dag van onze reis vertrokken we weer 
richting Eindhoven, maar met een tussenstop in 
Metz, de mooie hoofdstad van de regio Lotharin-
gen. Ook Metz is diverse keren van nationaliteit 
gewisseld; dan Duits, dan Frans. Metz was vroe-
ger een belangrijke garnizoensstad en dat is nog  
duidelijk te zien aan de vele oude militaire com-
plexen. Ook staat Metz bekend om zijn oude ka-
thedraal.
In de namiddag vertrokken we voor de terugreis 
naar Eindhoven, waar we in de vroege avond arri-
veerden.
De deelnemers aan deze reis waren het er una-
niem over eens dat het een zeer leerzame, maar 
vooral ook plezierige reis was.

Ook oudere deelnemers zijn van harte welkom

PLUS Wandel4daagse niet alleen 
voor jeugd
Vierlingsbeek-Groeningen | Natuurlijk, de PLUS 
Wandel4daagse wordt op touw gezet door jeugd-
organisatie JOC Vierlingsbeek/Groeningen, maar 
dat wil absoluut niet zeggen dat senioren niet wel-
kom zijn om deel te nemen aan een van de uitge-
zette wandeltochten. “Er lopen nog steeds voor-
al kinderen mee, soms onder begeleiding van hun 
ouders. Maar ook mensen die vaker samen wan-
delen, of zich willen voorbereiden op de Vierdaag-
se van Nijmegen of aan andere avondvierdaag-
sen in de regio Boxmeer-Venray, mogen natuurlijk 
meedoen aan ons wandelfestijn. Graag zelfs. Hoe 
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meer zielen, hoe meer vreugd”, zegt medeorgani-
sator Anneke Willems met een lach. 
In Vierlingsbeek en Groeningen zijn van donder-
dag 23 tot en met zondag 26 mei speciaal voor de 
PLUS Wandel4daagse weer een aantal mooie rou-
tes uitgezet.  Aan het wandelfestijn nemen jaarlijks 
tussen de 250 en 300 mensen deel. 
Het organiserende JOC Vierlingsbeek/ Groeningen 
wil nogmaals benadrukken dat de wandelvier-
daagse niet alleen bedoeld is voor jongeren. “Dat 
denken mensen vaak omdat de opbrengst er-
van bedoeld is voor het jeugd- en jongerenwerk 
in Vierlingsbeek en Groeningen”, zegt Anneke 
 Willems. “We zien de laatste jaren echter ook een 
groei van ouders en wandelaars uit de omgeving 
die meedoen en die een jaar later weer terugke-
ren. De mond-tot-mondreclame doet haar werk. 
Het Maasheggengebied is natuurlijk een prachtig 
gebied om doorheen te wandelen. Ook mensen uit 
de regio Boxmeer-Venray nodigen we daarom ook 
nu weer van harte uit om een keer aan onze gezel-
lige wandelvierdaagse deel te nemen.”
De meeste vaste punten zijn ook weer in het draai-
boek voor de editie 2019 opgenomen. Elke dag 
zijn er drie afstanden, vaak door de bosrijke om-
geving, uitgepijld. De wandelaars kunnen ook dit 
jaar weer kiezen uit de vertrouwde routes van 5, 
10 en 15 kilometer. Er kan van donderdag tot en 
met zondag worden gewandeld. “Vooral van de 
zondag, de finaledag, willen we weer een mooi 
festijn maken. Dit jaar zijn er op de slotdag prij-
zen voor de mooist verklede eenling en groep. Die 
zondagmiddag sluiten we ons evenement samen 
af, met als extraatjes muziek, een springkussen en 
een frietkar. Tevens kunnen diegenen die ten min-
ste drie dagen hebben meegewandeld die middag 
hun welverdiende medaille ophalen. Ook als je niet 
gelopen hebt, is het gezellig om naar het JOC te 
komen en de middag samen gezellig af te sluiten. 
Er is genoeg te beleven.”
De start- en finishlijn is traditioneel getrokken bij 
het JOC/Gryphus-gebouw aan de Grotestraat 18a 
in Vierlingsbeek. Op donderdag en vrijdag kan 
er vanaf 17.30 uur worden gestart en kunnen de 
deelnemers finishen tot 21.00 uur. In het week-
end is de start vanaf 13.00 uur en moeten de wan-
delaars uiterlijk om 17.00 uur binnen zijn. Start-
kaarten zijn vooraf te koop bij PLUS Verbeeten in 
Vierlingsbeek. Deze kaarten kosten  6 euro of zijn 
bij Verbeeten te verkrijgen tegen inwisseling van 
één volle PLUSpunten-spaarkaart. Aan de kassa 
bij aanvang van de wandelvierdaagse zijn natuur-
lijk ook nog startkaarten te koop: voor vier dagen 
wandelen betalen de deelnemers  6 euro, en dag-
kaart kost 2,50 euro. 

De totale opbrengst van het wandelfestijn is be-
stemd voor het jeugd- en jongerenwerk in 
 Vierlingsbeek en Groeningen. De organisatie heeft 
om die reden nog wel een vriendelijk verzoek aan 
ouders die hun kinderen tijdens een of meerdere 
van hun wandelingen begeleiden. “Of ze ook wil-

len betalen als ze meelopen. Voor ons als organi-
satie levert dat een mooi extra centje op en voor 
een klein bedrag krijgen ze onderweg dan ook al-
lerlei versnaperingen. Maar dat geldt natuurlijk ook 
voor alle andere deelnemers. We 
gaan er samen weer een mooi 
wandelfeest van maken”, besluit 
Anneke Willems. 

Voor meer informatie  
www.facebook.com/wandel4daagse

WANDELVOETBAL VIERLINGS-
BEEK WINNAAR VAN TWEE BE-
KERS.

Wandelvoetbal Vierlingsbeek heeft op woensdag 
24 april deel genomen aan de 2e editie van het 
OLD STARS Wandelvoetbal toernooi in Helmond. 
Zestien wandelvoetbal teams uit Noord Brabant, 
Limburg en Gelderland deden aan het toernooi 
mee. Onder een fel schijnend zonnetje werden de 
eerste twee wedstrijden steeds met een doelpunt 
verschil verloren. Daarna gingen we tactisch beter 
voetballen, het spel werd beter en de derde wed-
strijd werd gelijk gespeeld. Na de pauze met een 
heerlijke lunch kwam Wandelvoetbal Vierlingsbeek 
in een andere poule terecht. De drie tegenstanders 
in deze poule werden zonder een doelpunt tegen 
overwonnen. Wandelvoetbal Vierlingsbeek had net 
als een ander team op het toernooi een dame in 
het team. Maar ons meisje stond haar mannetje. 
Als poulewinnaar werd aan Wandelvoetbal 
 Vierlingsbeek een mooie beker uitgereikt. Het 
hoogtepunt van het toernooi voor Wandelvoet-
bal Vierlingsbeek kwam op het einde van de 
prijsuitreiking. Door hun sportief gedrag en res-
pect ten opzichte van de tegenstanders en de 
scheidsrechters werd het team van Wandelvoetbal 
 Vierlingsbeek, net als vorig jaar, de trotse winnaar 
van een mooie sportiviteitsbeker, de belangrijkste 
prijs van het toernooi. Een mooiere bekroning van 
een warme wandelvoetbaldag kon men niet be-
denken. Sportief voetballen en toch voor de winst 
gaan, kan dus samen gaan, dat bleek vandaag!
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Wandelvoetbal Vierlingsbeek traint iedere dins-
dag van 10.00 uur tot 11.30 uur op Sportpark 
 Soetendaal te Vierlingsbeek. Geïnteresseerden 
voor wandelvoetbal, zowel dames als heren van 
55 jaar en ouder, zijn altijd van harte welkom. Niet 
het winnen staat voorop, onderlinge gezelligheid 
en het sociale contact voeren de boventoon. En 
natuurlijk mag men niet vergeten, dat bewegen 
voor ouderen heel belangrijk is en blijft. Bel voor 
informatie of om je aan te melden: 0478-631839.

Nieuw in Vierlingsbeek  
Dansstudio Flow!

Mijn naam is Aniek van Creij en woon in 
 Groeningen. Als klein meisje was ik al druk bezig 
met springen en dansen op de muziek. Daardoor 
ging ik al op jonge leeftijd op dansles! Elke week 
naar dansles keek ik echt naar uit! 

Na mijn middelbare school ben ik begonnen aan 
een dansopleiding, nog elke dag ga ik daar met 
veel plezier naar toe! Elke dag bezig zijn met dan-
sen… Wat een droom! Al een aantal jaren geef ik 
les en daar haal ik veel plezier en voldoening uit. 

Andere mensen mogen inspireren met dansen en 
vooral het plezier wat ik mag meegeven aan ieder-
een. Nu heb ik zelf de stap genomen om mijn ei-
gen dansschool op te richten in Vierlingsbeek ge-
naamd Dansstudio Flow. Hopelijk mag ik jou ook 
een leuke en fijne danservaring meegeven! 

Zie ik je in de proeflessen?

Geachte cliënten van  
Tandartspraktijk Vierlingsbeek,

Tandarts drs. E.H. Tan wil de komende jaren zijn 
werk gaan afbouwen en in 2021 met pensioen 
gaan. Om de voortgang van de praktijk te kunnen  
garanderen is deze per 1 januari jongstleden 
 samengegaan met De Tandarts in Overloon. Er zal 
in de loop van de komende tijd een geschikte,  
nieuwe tandarts worden geïntroduceerd die 
het stokje geleidelijk gaat overnemen. Zo blijft 
u in de toekomst verzekerd van vertrouwde en 
 deskundige tandheelkundige zorg in Vierlingsbeek.

Bijkomend voordeel is dat u nu ook kunt kiezen 
om in Overloon een afspraak te maken bij  
tandarts O.A.J. Jameel of bij Nancy van Deursen 
voor preventieve behandelingen (gebitsreiniging, 
mondhygiëne adviezen en angstbegeleiding bij 
volwassenen en kinderen). Binnenkort zal Nancy 
als preventieassistente/angstcoach tandarts Tan 
gaan ondersteunen in Vierlingsbeek.

Met vriendelijke groet,

Tandartspraktijk Vierlingsbeek en  
De Tandarts in Overloon

Voor vragen of informatie belt u gerust: 
0478-450505 (De Tandarts in Overloon) 
0478-631374 (Tandartspraktijk Vierlingsbeek)

9:00 - 9:45  
 

9:45 - 10:30  
    

10:30 - 11:30  
 

11:30 - 12:30 
 

13:00 - 14:00 
 

14:00 - 15:00 
 

Peuter-Kleuterdans* 
 
Kleuterdans* 
 
Kids Streetdance 
 
Kids Jazzdance 
 
Streetdance 
 
Jazzdance 

3 - 4 jaar

5 - 6 jaar

Groep 3 - 4 - 5

Groep 3 - 4 - 5

Groep 6 - 7 - 8

Groep 6 - 7 - 8
Optie om de 1ste proefles te komen kijken voor ouders / verzorgers 
*= optie om 3 proeflessen te komen kijken voor ouders / verzorgers  

ZATERDAG 25 MEI, 1 JUNI, 8 JUNI

 
Kosten 3 proeflessen: 
45 minuten €8,- 
60 minuten €10,- 

MELD JE HIER AAN: 
INFO@DANSSTUDIOFLOW.NL 

Het Joffershof, Vierlingsbeek

Kom jij gezellig bij mij proeflessen volgen? 
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zaterdag 11 mei > vlees en metaal > 
METAL BBQ met live: DIRTBAG
Wat is er beter dan het voorjaar te vieren met een 
Metal BBQ. Onder het genot van een paar fris-
se pinten zorgt DJ Ramon voor helse metalklan-
ken. 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 
Dirtbag, hardrock en metal covers uit Horst. Be-
tonnen klassiekers van rockers als AC/DC, Iron 
Maiden, Judas Priest, Saxon en Metallica. Ou-
derwets een avondje headbangen en wellicht ook 
moshen op krakers van weleer!

JANET RENDERS MAAKT DE LINE-UP 
VAN ODT19 COMPLEET
Op vrijdag 19 april jl. won Janet Renders in De 
Weijer in Boxmeer de Songwedstrijd 2019 en 
daarmee de laatste open plek in de line-up van 
ODT19. Met haar eigen nummers in de stijl van 
Anouk en Ilse DeLange overtuigde de singer-song-
writer uit Ottersum de jury die haar tot winnaar 
van de westrijd kroonde. Janet is ook frontvrouw 
van de hardrockband The First Resort en dat rau-
we randje is ook terug te horen bij Janet de sin-
ger-songwriter. Dat móet wel mooi klinken in het 
 Koningskerkje.

DOWNLOAD DE OFFICIÉLE OP DE 
TÔFFEL-APP!
Ook dit jaar is ie er weer: de enige echte onver-
valste Op De Tôffel-app! Blijf op de hoogte over 
het laatste nieuws rondom Op De Tôffel, lees al-
les over de acts die optreden, kijk videoclips, zie 
wie waar speelt en nog veel meer. Kortom: alle info 
over ODT19 in je broekzak! De app is beschikbaar 
voor zowel Android als iOS. Download 'm snel in 
je eigen appwinkel!

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE
ZATERDAG 15 JUNI > VRIJTHOF  VIERLINGSBEEK 
> AANVANG 14.30 UUR > ENTREE GRATIS

THIJS BOONTJES | SON MIEUX | NONA |  
SNELLE | LOS PAJA BRAVA | INGE VAN  CALKAR 

| KITA MENARI | X RAIDERS | THE TAMBLES | 
SHOCK ELIAS | THE NAKED SWEAT DRIPS | 
 LOVE COUPLE | JACKSON’S ÇAGE |  
POLUUX | VERBRAAK|VAN BIJNEN | THE 
 BLACKEST WHITE | BAER TRAA | SAM & JULIA 
| BALOU | BJ BAARTMANS | JANET RENDERS | 
THE EMBRASSIBLES

www.opdetoffel.nl
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Reserveren voor de BBQ is helaas niet meer mo-
gelijk, het concert van Dirtbag is gewoon voor ie-
dereen toegankelijk.
Aanvang BBQ: 18.00 uur > entree: 16,00 (inclu-
sief BBQ) | aanvang Dirtbag: 21.30 uur > entree: 
5,00 euro (exclusief BBQ) | reserveren:  
www.gryphus.nl

vrijdag 17 mei > open podium > TALEN-
TENTUIN: VEERLE XAVERIA + DESRE-
VER + UNREVALED
Dat het in de regio barst van het kunstzinnig ta-
lent staat als een paal boven water. Alle reden voor 
Gryphus om dit talent op het gebied van muziek, 
dans, comedy, film, kleinkunst, literatuur, theater of 
welke kunstvorm dan ook, een podium te bieden 
zich te presenteren. Een open podium om precies 
te zijn: de Talententuin. De negende aflevering in-
middels met deze keer in de hoofdrollen: Veerle 
Xaveria, Desrever en Unrevaled.

De Boxmeerse zangeres Veerle Xaveria brengt in 
een gevoelvolle set covers ten gehore, covers die 
in een nieuw jasje gestoken zijn welteverstaan. In 
een kleine setting, samen met een akoestische gi-
tarist, zingt Veerle onder andere Sting, Bonnie Rai-
tt, Fleetwood Mac en Maaike Ouboter. De band 
Desrever - het omgekeerde van reversed - is ge-
vormd op het Elzendaal College. De vijf jongeman-
nen spelen lekkere covers van voorbeelden als 
Cream, Michael Jackson, Jet en The Clash. Unre-
valed heeft vijf bandleden maar toch telt de band 
maar liefst twee zangeressen, drie gitaristen, twee 
toetsenisten, een drummer en een saxofoniste. De 
twee meiden en drie jongens wisselen regelmatig 
van instrument en dat maakt een enthousiast ge-
heel. Unrevaled speelt pop en rock , daarbij gein-
spireerd door bands als Imagine Dragons en Lin-
kin Park. Zonder twijfel wordt dit een prachtavond 
vol bijzondere talenten.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur >  
entree: gratis

vrijdag 24 mei > bieravond > DE 
PRUUVERIJ: FABELS 
In Het Praathuis dat vanavond Gryphus heet, ser-
veert Bor de Wolf de heerlijkste glaasjes prik en 
grenadine. Er wordt verteld over de herkomst, ge-

schiedenis en samenstelling van de vijf fabelhafte 
biertjes op het menu, de kennis over fabels en fa-
belachtige dingen wordt getest, de quiz Waar Of 
Niet Waar wordt gespeeld en de klassieker Drink 
Meer Prik Dan Kan Je Niets Gebeuren wordt uit 
volle borst gezongen. En, niet te vergeten, er zijn 
lekkere hapjes tussendoor. Beukennoten uiteraard. 
Dat wordt dus smikkelen en smullen, hatsekidee!

Reserveer voor 23 mei een bierkaart à 17,50 euro. 
Ook voor alle mensen zonder bierkaart, die niet in 
fabels geloven, staat de deur van De Pruuverij na-
tuurlijk altijd wagenwijd open!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur >  
entree: gratis > aanmelden: www.gryphus.nl

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het is weer voorjaar en dus trekt het  Formule 1 
Circus weer de wereld rond. De eerste rondjes zijn 
gereden en piloten als Vettel, Bottas en  Leclerc 
doen er alles aan om King Lewis van de troon te 
stoten. Of het ze gaat lukken? We zullen het zien 
want ook dit seizoen zullen (onder voorbehoud) 
weer alle Grand Prix races op een grootbeeld-
scherm worden vertoond. Wij gaan er weer eens 
goed voor zitten en zetten ons geld op onze Max. 
En U?
 zondag 12 mei: GP SPANJE (15.00 uur)
 zondag 26 mei: GP MONACO (15.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

in petto
 woensdag 29 mei > hard rock café >  
 MAIDEN NIGHT 2019 met live:  
 IRON LAIDEN
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Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 
0478.632053 | www.gryphus.nl

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                   

 
 

 

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.

Overloon-Mill

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20%
Actie

 loop
t 

t/m juni 2019!

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

Woonboerderij te koop/te huur: 

Groeningsestraat 26 te Groeningen  

(tegenover de kapel).  

Tel: 06-51679951

GRATIS AF TE HALEN:

PARTIJ MAASKEIEN

Te gebruiken voor bijv. langs vijvers of in  

rotstuintje of voor vullen van schanskorven

Grootte van de partij (gestapeld): 1/3 a 1/2 m3

Van kleine (60-90mm) tot  

grotere (150 -200mm) maat

Vincent Gerrits, tel. 632426 (na 18.00u)

Muntenkassa in Joffershof 
Joffershof gaat met de tijd 
mee!

Vanaf 1 januari 2020 zal er in gemeenschaps-
huis Joffershof alleen nog met munten betaald 
kunnen worden. Er zal een muntenkassa 
geplaatst worden in de ontmoetingsruimte 
waar via pin, contactloos betalen of contant 
munten gekocht kunnen worden. Er is dan 
geen mogelijkheid meer om met contant geld 
consumpties te betalen. Eventuele “oude” 
munten kunnen nog ingeleverd worden tot en 
met 31 december 2019.
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Victoria E-Trekking 5.7 SE 2019 

 

Bosch Geluidloze Middenmotor 
400Wh Accu Bosch 

Hydraulische Remmen 
Extra Brede Banden 

Ook in het herenmodel verkrijgbaar 

€2099 
 

Victoria Trekking 2.9 D 2019 

 

24 Versnellingen Shimano 
Hydraulische Remmen 

Naafdynamo 
Verende Voorvork 

Ook in het herenmodel verkrijgbaar 

€649 
 

NIEUW VICTORIA DEALER 

OPENINGSTIJDEN: 
Do 9.00 tot 18.00 Vr 9.00 tot 20.00   

Za 9.00 tot 17.00 
 

OOK VOOR AL U FIETS REPARATIES & FIETS ACCESSOIRES 

 
 

 

CONTEC E-VIEW SPIEGEL 

€19,95 
 

Gradje Tweewielers  
 

DE BUNDER 7 5821GC VIERLINGSBEEK 
TELNR. 06-17769196 

EMAIL. GRADJEWELBERS@KPNMAIL.NL 
 



20

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

www.martensasperges.nl

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

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen
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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

 

Bent u opzoek naar meubels opmaat.   
Maak dan een afspraak:  info@nlmeubel.nl  
Dan gaan we samen aan de slag in onze 
ontwerpstudio. 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 

Het Fonds
Maatschappelijke
Projecten
Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk
initiatief, een steuntje in de rug via het Fonds Maatschappelijke
Projecten. Benieuwd of jouw idee in aanmerking komt?

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio
sterker!

Het Fonds 
Maatschappelijke 
Projecten
Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk initiatief, 
een steuntje in de rug via het Fonds Maatschappelijke Projecten. 
Benieuwd of jouw idee in aanmerking komt?

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio 
sterker!

rabo180291_Adv_Dorpsblaadjes_210x99mm_wt.indd   1 20-12-18   09:07

 
Ruim aanbod voorjaars en zomer 

bloeiers uit eigen kwekerij. 

 
 

Dit jaar: NIEUW!!! !!! 
Verschillende soorten tomatenplanten slaplantjes en 

kruiden. 
 

Extra service: Gratis beplanten   
(Exclusief: Planten, potgrond en 

kunstmest) 
van uw eigen meegebrachte bloembakken 

en potten. 
 
 

Geopend van Maandag tot en met zaterdag  
Van 09.00 uur tot en met 18.00 uur 

Zondags gesloten 
 
 

Herman en Fien van Bree    Tel:   0485-573478 
Provincialeweg 4b      Mob:06-51617836 
5827 AB Vortum Mullem 

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

in mei voor €9,95
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Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
Blauwbessenautomaat.

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

Warme Bakker Degen
Reclame 13 t/m 18 mei
 	Bastognevlaai € 10,80 
 	Spelt donker meergranen € 2,00 
 	Appelflap € 1,15 
€ 2,05 
Reclame 20 t/m 25 mei
 	Appelvlaai € 7,65	
	 	Oerbrood meergranen € 2,00 
 	Waldcorn croissant € 0,85

Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

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

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

� adverteren
doet verkopen

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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VERKRIJGBAAR BIJ ABC; 
 
* DIVERSE SOORTEN MUURVERVEN 
* DIRECT OP KLEUR TE MAKEN 
 
Bijvoorbeeld: Brander Superdeck, 
uitstekende dekking, extreem mat. 
  

 

 
      
            
 
 
 
            

                  

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/    

  
  

   
   
 

  
  

  

 
 

  WASCONTRACTEN 
 

 Voor zowel zakelijke als particuliere klanten 
 Uw auto wordt professioneel gewassen en gezogen  
 Binnen nog géén uur van binnen en van buiten  

brandschoon 
 Altijd een schone en nette auto 
 Goed voor het behoud van uw auto 
 Een krasvrij resultaat! 

  
Bel ons vrijblijvend op 0478-631901! 


