Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen
Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag
9 juni 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.
dorpsbladglobaal@home.nl
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met als hoofdmoot lekker verse aardbeien. Dit
alles gemaakt door de leden en vele vrijwilligers
i.s.m. het Smaakcentrum uit Boxmeer met Emma,
Jinthe en Niels van basisschool Laurentiushof uit
Vierlingsbeek.
Ook verrassend; het optreden van de drumband
van het St. Anthonis en St. Nicolaas Gilde. Een
vernieuwd repertoire wat het publiek aansprak.
Het meest lieftallige optreden was wel de
mengeling van kinderen samen met enkele
moeders/oma’s van het koor. Een heerlijk ongecompliceerd optreden. Het werd weer eens
duidelijk waar Groeningen groot in is. Samen, jong
en oud(er), verbinden met muziek.

Mooie middag met muziek,
zang en heerlijk eten.
Het Groenings Koor organiseerde zondag 26 mei
voor de 4e keer Culinaire Klanken. Het blijkt nog
steeds een ijzersterk recept dat velen aanspreekt.
Het hield er nog even om. Binnen of buiten.
Uiteindelijk hebben de weergoden zich aan het koor
geconformeerd en voor een mooie middag in een
prachtige natuurlijke omgeving “De Lemse Kuul”
gezorgd.

Het Groenings koor opende de middag. We
brachten verschillende optredens waar meerdere
facetten van het koor naar voren kwamen.
De semiklassieke/vlotte kant waarbij we steeds
weer naar het jaloers makend mooie pianospel
van Frans Stegers konden luisteren. Het uitbundige Afrikaanse deel met ondersteuning van de
djembé groep van Dorothy Prinssen én de verschillende solo’s van dirigent Sjraar Klaassens, alles in
Afrikaanse stijl gaven een speciale dimensie. Dit
alles werd enthousiast ontvangen door het publiek.
Sjraar, die het overgrote aandeel in de programmering en de gekozen muziek had, wist een mooi
afwisselend programma in elkaar te zetten.
Tussen elk optreden was een culinaire pauze waar
de smaakpapillen werden gestreeld door o.a.
een verrassende sla- en paprikasoep, heerlijke
couscous, wraps en broccolisalade en een toetje

En dan de mannen van “Now Weej”. Zij wisten
de juiste snaar te raken met hun vrolijk gebrachte
nummers in het Venrays dialect.
De prachtige afsluiter, “Highland Cathedral” liet
horen en zien dat muziek ons allen verbindt en
saamhorigheid teweeg brengt. Het publiek zong uit
volle borst mee.
We kunnen terugkijken op een gezellige, zeer
geslaagde middag.
Hierbij willen wij nogmaals iedereen bedanken
voor de inzet; leden, vrijwilligers en allen die er aan
hebben bijgedragen om van deze Culinaire Klanken
een onvergetellijke, sfeervolle middag te maken.
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Van de Redactie:

29 juni

 Langzaam maar zeker komt het einde van

29 juni




het schooljaar in zicht.... Ook het einde
van het seizoen van sportclubs, jeugdclubs, koren en andere verenigingen.....
Maak er een mooie afsluiting van!
(Rond) 12 Juni eindexamenuitslagen, 15
Juni Op De Tôffel : FEESTEN
“WEJ PRAOTE THUUS NOG DUK ZAT
PLAT”.... “grondlegger” en auteur Rein geeft
de pen nu door. Kei kei kei bedankt, wei
vonde ut kei kei kei moi!

1 juli
27 juli
27 juli
13 aug
19 aug
22 aug
31 aug

AGENDA
2019

31 aug

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.
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
17 juni Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Café De Zandpoort
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 juni MVC ’64: Kennisquiz Blokhut Maashees
aanvang 20:00 uur
28 t/m
30 juni In heel land van Cuijk: Weekend van een
goei Leven
29 juni Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
29 juni Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!

MVC ’64: Volleybal buitentoernooi; 		
Blokhut Maashees
aanvang 11:00 uur
Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek: 		
Muziek op de Maas
Zangvereniging Vondel: 			
Seizoensafsluiting
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
Deze maand geen ophaalronde
oud ijzer! In augustus kunt u
Valentinus weer bellen.
KBO: Kermismatinee
Zangvereniging Vondel: Start nieuwe 		
seizoen
KBO: Fietsen naar Kevelaer
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!

31 aug
2 sept Groeningse kermis 2019
3 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
8 sept GroeVie: Bèkse Bruggeloop: Family 		
Obstacle Run Vierlingsbeek
8 t/m
11 sept KBO: Meerdaagse reis
9 sept Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Café De Zandpoort
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
14 okt Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Café De Zandpoort
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!

t/m
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5 nov
9 nov
10 nov
11 nov
14 nov
18 nov
28 nov
30 nov
3 dec
?? dec
9 dec
11 dec
15 dec
17 dec
19 dec
28 dec

1944 vond hier een gewapende overval op het
bevolkingsregister plaats. Initiatiefnemer ervan
was de jonge verzetsstrijder Antoon Schrader.
Hij voerde de succesvolle overval uit, samen
met twee medestrijders.

Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang
19.00 uur
Zangvereniging Vondel: Vondel neemt 		
deel aan “Concert Zonder Grenzen” in 		
Bergen lb
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Café De Zandpoort
KBO: Herfstwandeling
VOVG: Sinterklaasviering
KBO: Sinterklaasmiddag
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
KBO: Bezoek Chocoladefabriek, Lindt/		
Kerstmarkt Aken
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00
uur in Café De Zandpoort
VOVG: Knutselen voor Kerstmis
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het koningskerkje
KBO: Kerstviering
VOVG: Kerstviering
Deze maand geen ophaalronde
oud ijzer! In januari kunt u
Valentinus weer bellen.

2020

Antonius Adrianus Joseph (Antoon) Schrader
(Maashees, 1920 - Veldhoven, 2000) was de zoon
van veldwachter Jan Schrader. Tijdens de Tweede
wereldoorlog was hij ambtenaar der gemeentesecretarie in Maashees en - vanaf 1942 - in
Vierlingsbeek. Hij speelde een zeer actieve rol in
het verzet in het district Vierlingsbeek. Opererend
onder de schuilnamen Willibrord en Albertus
Wolterus van Kraaij verleende hij onder meer hulp
aan onderduikers, joodse landgenoten, geallieerde piloten, krijgsgevangenen en verzetslieden.
Daarnaast leidde Antoon Schrader voor het verzet
de Persoonsbewijzen-sectie van het district
Vierlingsbeek en stond hij bekend als een meestervervalser van persoonsbewijzen. De door
hem toegepaste methode leerde hij aan collega-verzetsstrijders. Ook vervalste en verwierf hij
distributiebescheiden en Ausweiszen.

31 mrt
en 2 apr Collecte Samen Sterk voor goede
Doelen
5 apr
Danstoernooi Bekse Klinkertjes, De Pit
Overloon
1 - 3 mei EK Bekse Klinkertjes,
De Wetteling, Venray
12 sept Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek: Een
dag vol muziek met een gouden tintje in
het kader van het 50-jarig jubileum!
Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl
Gewapende overval op gemeentehuis
Vierlingsbeek binnenkort 75 jaar geleden

Gewapende overval
“Mede door arrestaties in zijn directe omgeving
voelde mijn vader zich in 1944 niet langer veilig
op het gemeentehuis van Vierlingsbeek, dat,
ondanks de tegenwerking van de toenmalige
burgemeester, een haard van verzet was”, vertelt
zijn dochter Mariëtte Schrader. “Hij wist dat hij
door de Duitsers werd gezocht. Maar voordat hij
onderdook, wilde hij nog eenmaal een krachtige

Krachtige verzetsdaad van
Antoon Schrader tijdens Tweede
Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het
gemeentehuis van Vierlingsbeek het toneel
van een opmerkelijke verzetsdaad. Op 18 juni

3

daad stellen en nam daarom het initiatief voor
een gewapende overval op het bevolkingsregister van het zwaarbeveiligde gemeentehuis. Deze
voerde mijn vader uit op zondag 18 juni 1944,
om 10.50 uur, samen met twee Noord-Limburgse
verzetsstrijders.”

met een groot gevoel voor rechtvaardigheid”, zegt
Mariëtte Schrader. “De Tweede Wereldoorlog heeft
diepe sporen bij hem achtergelaten. Eigenlijk was
deze voor hem nooit voorbij. Op zijn verzetsdaden
waaronder de gewapende overval op het gemeentehuis van Vierlingsbeek, deze maand precies 75
jaar geleden, heeft hij zich nooit laten voorstaan.”

Buit
Op de plattegrond van het gemeentehuis die
Antoon Schrader hiervoor maakte, staan alle
details vermeld: van de alarmdraden tot de alarmschakelaar en van de kast tot de route die de
overvallers naar de kluis moesten afleggen.
Nadat Antoon Schrader bij het gemeentehuis had
aangebeld en de bewaker de vergrendelde deur
had geopend, gaf hij een teken waarop de twee
andere verzetsstrijders tevoorschijn kwamen.
Onder bedreiging van een vuurwapen werd de
bewaker overmeesterd en in een kast opgesloten.
Hierna kon de kluis worden leeggehaald. De buit
bestond uit alle aanwezige blanco persoonsbewijzen, zegels, het bevolkingsregister, een
stempel van de gemeente Vierlingsbeek en een
stempelkussen.
Mariëtte Schrader: “ Een vluchtauto met chauffeur
wachtte de overvallers op. Nadat de buit in veiligheid was gebracht, werd mijn vader naar zijn
eerste onderduikadres in Gelderland gebracht.“

Voor zijn belangrijke rol in het verzet ontving
Antoon Schrader diverse onderscheidingen en een
Britse en Amerikaanse oorkonde. De inwoners van
zijn geboortedorp Maashees eerden hem in 2018
met het Antoon Schraderpedje.

Buurtbus Lijn 255 traject
Boxmeer-Venray
Nieuwe chauffeurs
De vereniging beschikt momenteel over 35
chauffeurs die vrijwillig hun diensten verlenen
op het traject Boxmeer-Vierlingsbeek-Venray.
De 2 busjes die op het traject worden ingezet
rijden gedurende de werkdagen (maandag t/m
vrijdag).
In verband met het bereiken van de 79-jarige
leeftijd dienden enkele chauffeurs te stoppen
waardoor spoedig een tekort aan chauffeurs
dreigt te ontstaan.
Heeft u belangstelling om u als chauffeur
(zowel dames als heren zijn welkom) beschikbaar te willen stellen, neem dan even
telefonisch contact op met Jo Bussers (0478634000 of 06-24571605) dan wel Henk
Roeffen (0485-361739 of 06-57344320).

Opsporing verzocht
Zes dagen later wordt in het Nederlandsch
Algemeen Politieblad om de opsporing,
aanhouding en voorgeleiding van Antoon Schrader
verzocht: ‘Zijn signalement luidt: Den ambtenaar
van den Burgelijken Stand te Vierlingsbeek,
genaamd Antoon Schrader, 24 jaar, forsch figuur,
lichtblond haar, lichte regenjas, bruin kostuum,
bruine schoenen, draagt bril, loopt iets voorovergebogen’. Ook in het Opsporingsregister staat
zijn naam vermeld.
De nazi’s maken intensief jacht op hem. Maar,
zoals hij het zelf formuleerde: “Geholpen door
vaderlandslievende politiemensen en mijn dappere
vrienden uit het verzet, wist ik aan de Duitsers te
ontsnappen.”

Buurtbusvereniging Maashees-Boxmeer
Secretaris,
Noud van Bree

Met grote ontsteltenis hebben we kennis
genomen van het plotselinge overlijden van
ons gewaardeerd lid

Tolk
Tot de bevrijding van Zuid-Nederland zit Antoon
Schrader op verschillende adressen ondergedoken. Daarna werkt hij als tolk onder meer
voor het Britse Bevrijdingsleger. Na de Tweede
Wereldoorlog is hij secretaris van het Nederlands
Oorlogsgravencomité, afdeling Overloon en
medeoprichter en bestuurslid van de Stichting
Zuid-Nederlands Verzetsmuseum. Voor streekgenoten en verzetslieden die tijdens en na de
oorlog onrecht is aangedaan en daardoor in de
problemen zijn gekomen, zal hij zich jarenlang
blijven inzetten.

Geert Reijnders
In de jaren dat Geert lid was van onze vereniging hebben wij hem leren kennen als iemand
die zeer betrokken was, zowel als EHBO’er
als Lotusslachtoffer. Met zijn vakkundigheid
en toewijding heeft hij een grote bijdrage aan
onze vereniging geleverd.
Wij wensen Ans, zijn kinderen en familie veel
sterkte toe met dit grote verlies.
Bestuur en leden EHBO vereniging
Vierlingsbeek.

Diepe sporen
“Mijn vader was een moedige en aimabele man
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van Dongen. Speciaal voor u is dit abonnement 3
maanden geldig met ten minste 33% korting!
- 1x per week € 60,00 (normaal €90)
- 2x per week € 75,00 (normaal €120)
- Onbeperkt € 85,00 (normaal €135)
Op deze manier hopen we een bijdrage te kunnen
leveren aan een goede start van het nieuwe
seizoen en gaan we er van uit aan jullie wensen te
voldoen. Wij wensen iedereen een heerlijke zomer!
Schroom niet om contact met ons op te nemen
voor een passend advies.

Benut de zomerperiode om in
jezelf te investeren!
Sport met ten minste 33% korting

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

Het sportseizoen 2018/2019 (bijna) ten einde. Een
moment om even terug kijken naar het afgelopen
seizoen. Wij hopen dat iedereen veel plezier heeft
beleefd aan zijn/haar favoriete spelletje en speciaal
vanuit onze kant hopen we dat je het seizoen blessurevrij bent doorgekomen.
Naast het terugkijken op het afgelopen seizoen
willen we vooral ook alvast vooruitkijken naar het
volgende seizoen. We weten uit onderzoek dat de
voorbereidingsperiode op het nieuwe seizoen een
drie maal zo hoog risico oplevert voor het ontstaan
van een blessure. Bovendien word nog wel eens
ten onrechte gedacht dat de lange periode van
rust tijdens de zomerstop voldoende is om de
meeste blessures op te lossen.
Daarom willen we als fysiotherapie van Dongen
wat extra aandacht besteden aan de periode
tussen het einde van het huidige seizoen en het
begin van het volgende seizoen. Natuurlijk is het
erg belangrijk om fysiek en mentaal even goed tot
rust te komen. De overige tijd is echter uitermate
geschikt om jezelf individueel voor te bereiden
op het nieuwe seizoen. Mocht je op dit moment
met een blessure rondlopen wacht dan niet af tot
volgend seizoen maar besteed hier nu aandacht
aan. Op deze manier verklein je de kans op
een herhaling of het verergeren van de blessure
volgend seizoen.
Ook als je op dit moment geen blessure hebt
kun je de zomerperiode gebruiken om je lichaam
optimaal voor te bereiden op het nieuwe seizoen.
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt
op eigen initiatief gaan hardlopen gecombineerd
met bijvoorbeeld oefeningen die beschreven staan
op https://www.sportzorg.nl/oefeningen. Ook zijn
er verschillende gratis Apps op de markt waar
je inspiratie uit op kunt doen voor het samenstellen van een oefenprogramma (bijvoorbeeld
de “versterk je enkel App”). Wil je graag een
programma op maat of extra aandacht besteden
aan je individuele verbeterpunten neem dan
contact op met ons; we helpen je graag!

Wouter van Dongen (contactpersoon)
06-43201502 / 0478-631830
Toine Voncken
Ellen Branje
Menta de Vos
Joey Weerts

Muntenkassa in Joffershof
Joffershof gaat met de tijd
mee!
Vanaf 1 januari 2020 zal er in gemeenschapshuis 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.

Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken
van het zomerstop abonnement bij fitnesscentrum
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Anno 1494
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning in 1994

PROGRAMMA PINKSTEREN
Beste inwoners van Groeningen en Vierlingsbeek,
Het Pinksterweekend staat al jaren voor het gilde in het teken van het koningschieten. Op zaterdag en
zondag zijn er verschillende momenten waarop ons gilde activiteiten heeft en waarvoor u van harte bent
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.
Op zaterdag (08-06-2019) zal het koningschieten plaatsvinden. Wie mag zich het komende jaar koning van
het gilde van Groeningen noemen ?
Tevens zal er door de jeugd worden geschoten om te bepalen wie de nieuwe jeugdkoning(in) zal worden.
Daarnaast zal er weer een schutsboom gereserveerd zijn voor het publiek.
LET OP: Vanwege wetgeving kan alleen meegedaan worden onder vertoning van een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart, rijbewijs).
Programma zaterdag 08-06-2019:
07.00 uur: Reveille door de drumband in gildekostuum.
15.30 uur: Bevestiging koningsschild aan de koningsketting.
Opstelling en afmars naar “de vogel” aan de Voortweg.
Afmars naar het schietterrein “De Lêmse Kuul”.
Afdoen van het koningszilver.
16.30 uur: Aanvang koningschieten.
Na het bekend zijn van de nieuwe koning trekt het gilde langs de kapel voor het lossen van 		
enkele schoten.
Vertrek naar “De Zandpoort” voor een trom- en vendelhulde.
Aansluitend teren en gezellig samen zijn.
Programma 1e Pinksterdag 09-06-2019:
07.00 uur: Reveille door de drumband in gildekostuum.
10.30 uur: Aanvang Heilige Mis in de openlucht bij de kapel met medewerking van ’t Groenings koor. 		
Voorganger in deze viering is onze gildepriester Ruud Willemsen. Deze Heilige Mis zal worden
opgedragen aan alle overledengildebroeders van het gilde. Tijdens de Heilige Mis zal er door
alle aanwezigen worden geofferd op de gildetrom. Ook zullen de vendeliers een vendelgroet
brengen. Aan het einde van de Heilige Mis zal de eed van trouw worden afgelegd.
Vertrek naar “De Zandpoort”, waar door de gildebroeders zal worden geteerd.
Voor deze viering kunnen intenties worden aangevraagd tot en met 6 juni a.s. bij mevr.
M. Hubers, telefoon 0478-631222. Kosten voor deze intentie zijn €10,00.
18.30 uur: Samenkomst bij “De Zandpoort” om de koningin en de jeugdkoningin af te halen.
19.40 uur: Trom- en vendelhulde en traktatie door de koning aan alle aanwezige kinderen bij “De 		
Zandpoort”.
Aansluitend is er een receptie waarbij de koning, de jeugdkoning(in) en de jubilarissen
gefeliciteerd kunnen worden.
Dit jaar hebben we binnen ons gilde drie jubilarissen, namelijk Jac Gerrits (25 jaar
gildebroeder), Sjaak Elbers en Tinie Martens (beide 40 jaar gildebroeder).
20.00 uur: Aanvang van de receptie en het koninginnebal. Op deze avond is iedereen welkom.
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Dé dorpsquiz
van Vierlingsbeek
en Groeningen
2019!

Meld je
nu aan!
Volg ons op Facebook en Instagram: 'k Wèt't
Info: Stggroevie@gmail.com
Aanmelden via: www.vierlingsbeek-groeningen.nl
Quiz: zaterdag 14 september 2019 Aanvang: 19.00uur
Finale: vrijdag 27 september 2019 in Zalencentrum Concordia Aanvang: 20.00uur
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3de Gruuningse BarreTocht
Terugkijkend op de 3de Gruuningse BarreTocht
kunnen we zeggen dat het een geslaagde dag
was!
Bij de eerste Bar zijn er weinig BarreTocht-lopers
die ‘C’est La Vie’ (een mooi klein Barretje achter
een loods met vooral voetbalvlaggetjes, klassieke
CD’s en muziek van weleer en authentieke cafétafeltjes), van binnen gezien hebben omdat het op
het terras goed toeven was. De Zandpoort-soep
vond gretig aftrek: mensen kwamen meerdere
keren terug om nog eens hun kop te vullen.
makkelijker gegaan. Want dat werd het: een
gezellig feestje met muziek voor iedereen!
Deelnemers aan de 3de BarreTocht: bedankt voor
jullie deelname!
Eigenaren van Barren ‘C ést La Vie’, ‘Bij Betje’ en
‘D(r)o(r)stig’: bedankt voor jullie gastvrijheid!
DJ’s Maarten en Frank, gastoptreders en vrijwilligers die geholpen hebben: bedankt voor jullie
muziek, eten en drinken!
Wij hebben nu al zin in de 4de Gruuningse
BarreTocht! Zien we jullie daar?

De 2de Bar werd dit jaar voor de eerste keer
bezocht: ‘Bij Betje’ bevindt zich onder een gezellig
aangeklede overkapping met daarin een houtkachel, lijstjes met daarin oude foto’s, uiteraard
wat wildtrofeeën en natuurlijk een tap. In de tuin
werden op een grote BBQ hamburgers gebakken
en er waren broodjes beenham verkrijgbaar in het
prieeltje. De pullen werden weer volop onder de
tapkraan gevuld en ze werden buiten of aan de
hangtafels in de Bar leeggedronken. Met de zon
hoog aan een blauwe hemel smaakte het koude
bier nóg beter!
Aan het einde van het bezoek aan ‘Bij Betje’ zong
onze eigen Groeningse Anouk als opwarmertje
naar de volgende optredens bij de volgende Bar.

De organisatie, Jeroen, Hans, Maike en Anita

Vierlingsbeek/Groeningen

FIETSDAG KBO

De jaarlijkse fietsdag voor alle leden van KBO
Vierlingsbeek/Groeningen op donderdag 13 juni
voert ons door het Oost Brabantse land. We
fietsen naar Metameer in Stevensbeek, waar we
ontvangen worden met koffie/thee en een stukje
vlaai. Dan via de Staatsbossen van Sint Anthonis
naar Café/Zaal La Marmotte in Oploo, waar we
een Brabantse koffietafel nuttigen. Via Siberië
naar Overloon en van daaruit door de Overloonse
bossen naar Gemeenschapshuis Joffershof.
Een mooie fietstocht is uitgezet met hopelijk een
zonnetje erbij.

Bij aankomst bij de 3de Bar, Bar ‘D(r)o(r)stig’, was
de vuurschaal al aan, stonden de knabbeltjes op
tafel en werden de feesthoedjes uitgedeeld: de
eerste polonaise werd ingezet. De muziek bleek
zó uitnodigend te klinken dat een groep vrienden
in Vierlingsbeek besloot niet naar de plaatselijke
kroeg te gaan, maar de Molenweg af te fietsen in
de richting Groeningen om aan te sluiten bij de
BarreTocht.
Voor de ’zuute mennekes en derkes’ waren er
marshmallows voor boven de vuurschaal, lekker!

KIENDATA KBO

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 14 juni en 28 juni 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

Het werd een uitdaging voor de organisatie
om iedereen om kwart voor 9 weer richting De
Zandpoort te krijgen. Als iedereen geweten had
dat het daar ook nog een erg gezellig feestje
zou worden tot in de kleine uurtjes, was het vast
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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

per dag zorg in de nabijheid nodig is om ernstig
nadeel te voorkomen. Om de zorg aan te vragen
kan contact worden opgenomen met het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl.
Iemand komt in aanmerking voor de Wlz ( Wet
langdurige zorg) als:
* Iemand zichzelf niet meer kan redden in de
maatschappij
* Er sprake is ernstige verwaarlozing
* Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte,
aandoening of beperking
* De ontwikkeling van iemand ernstig wordt
geschaad, al dan niet onder invloed van een ander
* De veiligheid van iemand ernstig wordt bedreigd
Frank en Annemie geven aan dat een aanvraag
met zorg wordt bekeken.
Daarna krijgen we een rondleiding door het
gebouw en zien we met eigen ogen hoe verzorgd
en gezellig het voor de cliënten is en wat er
allemaal wordt geboden.
Mevr. T. Venhuizen uit Vierlingsbeek is één van de
bewoners en we mochten haar kamer, waar ze
woont, bewonderen. Een ruime kamer met douche
en een mooi uitzicht op het park, wat rondom St
Anna ligt.
Een zeer informatieve en interessante middag met
dank aan Annemie en Frank.

SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen
Gemeente Boxmeer)

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

Yoga voor 55 plussers overdag
Bij voldoende belangstelling willen wij in het
seizoen 2019-2020 overdag een cursus yoga
aanbieden voor 55 plussers.

BEZOEK KBO ST. ANNA BOXMEER

Welkom bij woonzorgcentrum St Anna. Frank
v.d Zanden ontvangt de fietsers en overige deelnemers van KBO Vierlingsbeek/Groeningen. De
koffie staat klaar en Annemie Raedts vertelt ons
over St Anna: de historie van het gebouw als
ziekenhuis, als verzorgingshuis Madeleine en als
huidig woonzorgcentrum. Sint Anna is heden een
kleinschalig verzorgingshuis voor zowel religieuzen als niet-religieuzen, dat is opgericht door de
zusters van Julie Postel. Het biedt 150 plaatsen
verzorgingshuiszorg en verpleegzorg.
Annemie vertelt hoe het gebouw is ingedeeld en
wat er wordt geboden. Er is veel aandacht voor
de bewoners met persoonlijke zorg voor iedereen.
Sint Anna biedt opvang in een gemeenschap.
Deze kan bestaan uit 6 tot 8 bewoners of 12 tot 19
bewoners. Het aantal bewoners in een gemeenschap is afhankelijk van de zorgbehoefte. Voor
de bewoners is er een ruim aanbod van activiteiten. Er zijn veel voorzieningen, zoals een kapper,
tandarts of pedicure. Er is een winkeltje voor
de eerste levensbehoeften, want alle maaltijden
worden bij Sint Anna zelf verzorgd. Frank neemt
het stokje over en hij vertelt dat iedereen zich voor
opvang kan inschrijven. Iemand kan zorg vanuit de
Wlz ( Wet langdurige zorg) aanvragen als er 24 uur

Wil je informatie of heb je belangstelling neem
dan contact op met Wilma van Boekel .
Haar telefoonnummer is 0478-631839.
Je kunt haar ook mailen
josenwilmavanboekel@ziggo.nl

ROZENKRANSGEBED
Ook in de maanden JUNI EN JULI bidden
wij het Rozenhoedje, op één dinsdag in de
maand,
DINSDAG 18 JUNI en DINSDAG 16 JULI
telkens om 19.00 uur in de MARIAKAPEL ,
We hopen velen te mogen verwelkomen.
Liturgiegroep VIERLINGSBEEK /MAASHEES
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Bijeenkomst prostaatkanker
Op vrijdag 21 juni organiseert de
ProstaatKankerStichting samen met het
Maasziekenhuis een middag voor mannen met
prostaatkanker. Het thema deze middag is:
Prostaatkanker, hoe leef je met de gevolgen van
de behandeling?

Dit is vurlopig de letste aflevering van Plat Praote.
Ik hai nie gedocht det ik ’t zô lang zuj volhouwe.
Tweeëndertig stukskes liefst! Bedankt vur alle
leuke reacties. Wàt méj wèl duidelijk is geworre
is det ‘t nie mitvelt te bepale wàt nou echt Bèks/
Grunigs dialect is. In de loop van veule jaore is die
van alle kàànte stèrek beïnvloed.
Alle stukskes zien trug te viende dur op de
webstite www.vierlingsbeek-groeningen.nl
Vierlingsbeek en dornao Ons dialect àn te klikke.
Nao méj zal Jan Denen (alias Nelson) ok ’n
paar afleveringe verzurge mit markante dialect
gezegdes.

Lotgenoten kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen en tips uitwisselen. De bijeenkomst staat
ook in het teken van kennismaking met de
ProstaatKankerStichting en wat de stichting voor
patiënten kan betekenen. Ook partners en naasten
zijn van harte welkom.
De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00
uur in het vergadercentrum op de begane grond
van het Maasziekenhuis (direct achter het restaurant). De toegang is gratis en aanmelden is niet
nodig.

Rein Verhoeven

Ken je dialect.
Hedde géj ok op de bewaarschol gezète? Ikke?
Niëje!
Héj het d’n dukstentied ’n flodderboks àn.
Zet de mangelemeule mar op de dèèl.
Ik mot méj spuje um de trein te hale.
’n Tochtige koe en ’n bèèrig vèèrke.

Historische sensatie in Oorlogsmuseum Overloon

Des moi gezet: ’n zeeg koe.
Gènne trèèj te veul zette.

Oorlogsmuseum Overloon heeft onlangs een zeer
unieke Enigma codeermachine aan haar collectie
toe mogen voegen: de Enigma G. Al sinds zijn
komst, dertien jaar geleden, stond bij museumdirecteur Erik van den Dungen een Enigma
bovenaan zijn verlanglijstje. Enigma’s, zeker van
dit type, zijn zeer zeldzaam en worden maar heel
zelden aangeboden. Voor zover bekend zijn er
van dit type maar tien tot twintig exemplaren
bewaard gebleven; drie hiervan zijn voor publiek
te aanschouwen. Nummer vier is nu te zien in
Oorlogsmuseum Overloon. De codeermachine
is in de nieuwe keldertentoonstelling ‘Kantelpunt
Europa’ geplaatst.

Wàt ziede toch ‘ne wölles.
Wètte wat ze vroeger zen as ze goei kleer àndin?
Juust! De zondag àndoën!
Dè’s ‘ne zofte.
Zie mar zuut!
Waff’ne zak hedde géj dor weggeflèèrd?
Ziede wèste mèje ien d’n boggerd.
Wà lopte toch te vlagge!

Van den Dungen vertelt: “Het voelde zo bizar toen
ik na dertien jaar eindelijk een Enigma codeermachine voor mijn neus had staan. En dan ook nog
zo’n zeldzaam type, het is één van de hoogtepunten van onze collectie”.
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nummer van deze specifieke Enigma komt niet
voor in het register, maar zit erg dichtbij een aantal
apparaten die ingezet zijn in de Nederlandse
Marine in de jaren ‘30.
Momenteel wordt research gedaan naar de achtergrond van deze Enigma met nummer G219. Het
Oorlogsmuseum probeert hiermee het verhaal
boven water te krijgen door wie dit toestel gebruikt
is tijdens de Tweede Wereldoorlog.

ZO OP ‘T OOG.
Met mij is er totaal niets aan de hand,
ik ben nog fit van lijf en verstand.
Wel wat artrose in mijn heup en knie.
Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te
hoog.
Maar ik ben nog fantastisch goed,........ zo op ‘t
oog.

Mysterie
Er kleeft altijd een soort mysterie aan de Enigma.
Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
hiermee versleutelde berichten verzonden. Voor
de oorlog werd de Enigma onder andere gebruikt
in het bankwezen om gewichtige informatie te
verzenden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werden deze codes door o.a. de Duitse
Wehrmacht gebruikt om tactische informatie uit te
wisselen. Elke dag werden de codes veranderd,
zodat deze niet te kraken zouden zijn door de
geallieerden.

Met de steunzolen, die ik heb gekregen,
loop ik weer langs ‘s Heeren wegen;
kom ik in de winkels en ook weer op het plein.
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen.
En om over vroeger te kunnen dromen.
Mijn geheugen is ook niet meer zo wat het was
en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.
Ook heb ik wat last van mijn ogen
en mijn rug raakt meer en meer gebogen.
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog.
Maar ik ben nog fantastisch..... zo op ‘t oog.

Hoewel het een zeer tijdrovende, lastige en erg
wiskundige taak was, slaagden de Britten erin om
toch een behoorlijk aantal van de codes te ontcijferen en konden zo inspelen op de strategieën en
tactieken van de Duitsers. Er wordt gezegd dat de
oorlog met twee jaar is bekort door het kraken van
deze codes door de Britten.

Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij.
Als ik kijk naar de foto’s over vroeger van mij
dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.
Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.
Ik ging fietsen, wandelen, overal heen.
En ik kende geen moeheid zo het scheen.
Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of
zwart.
En loop heel langzaam vanwege mijn hart.
Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog,
U bent nog fantastisch... zo op ‘t oog.
De ouderdom is goed, ja begrijp me wel,
als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel
dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is.
En of dat beeld van goed niet een beetje raar is.
Mijn tanden liggen in het glas.
Mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas.
Mijn steunzolen naast het bed op de stoel.
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.
U bent nog fantastisch goed.... zo op ‘t oog.

Enigma G
De G serie Enigma’s is een zeldzame serie. Er
werden er in de jaren ‘30 een paar honderd van
gefabriceerd. Veel van de codeermachines werden
na de oorlog door de geallieerden geconfisqueerd
en vernietigd. Alle machines zijn voorzien van een
nummer, hiervan is een register bijgehouden. Het

En ‘s morgens als ik ben opgestaan
en eerst de afwas heb gedaan,
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lees ik het laatste nieuws in de krant.
Ik wil toch bijblijven en naderhand
doe ik van alles, eerst geef ik de planten water,
de kamer stoffen doe ik later.
Wel gaat alles wat traag

heb na het eten wat last van mijn maag.
Maar ik wil niet zeuren, want het mag.
Dat is heel gewoon op je oude dag.
Aanvaard het rustig, zei de psycholoog.
U bent nog fantastisch goed... zo op ‘t oog.

VOOR INFO EN TICKETS www.outlandsfestival.nl

volgende programma’s op het schema. Starten
met de 400 meter vrije slag met een nieuw
persoonlijk record van 4:57:02 dat is een verbetering van 11 seconden en is goed voor een mooie
tweede plaats. Daarna voor die dag de 50 rug met
nieuwe pr van 34.23 tijdsverbetering van 2 sec.
Wat tevens ook prima is voor een tweede plaats.

Colinda van der Zanden uit Vierlingsbeek presteert weer goed tijdens de
zuid Nederlandse kampioenschappen
wedstrijdzwemmen.
Afgelopen twee weekeinden waren voor Colinda
intensieve dagen. Vaak voor 10:30 de deur al uit
om vervolgens tegen 20:30 weer thuis te komen.

Dag twee een lange zware dag , beginnende met
de 400 wisselslag deze won ze in haar leeftijdscategorie met een tijdsverbetering van 10 sec.
Deze tijd is goed om mee te mogen doen aan de
Nederlandse junioren jeugd kampioenschappen,
welke gehouden worden van 13 t/m 16 juni te
Eindhoven. Om dan weer snel op te komen om
met het estafette team de 4 x 100 vrije slag te
zwemmen. Prima gezwommen en een mooie
tweede plaats met een nieuwe tijd van 4:11.94.
Redelijk snel erna, binnen 10 minuten, kwam de
100 vrije slag. Graag had ze hier ook het limiet

De zuid Nederlandse kampioenschappen waar de
beste zwemmers van Limburg, Brabant en Zeeland
tegen elkaar strijden. Om deel te mogen nemen
moet je aan de limieten hebben voldaan.
In het totaal zijn er 17 individuele limieten te
behalen. Colinda had al deze limieten ook wederom
weten te bemachtigen. Echter uiteindelijk is ze op
9 individuele afstanden en 2 estafette afstanden
uitgekomen. In het eerste weekeinde stonden de
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gehaald maar dat is helaas mislukt. Wel weer een
nieuwe pr. En tevens de eerste plaats. Om de dag
af te sluiten met de 50 vlinderslag, daar had ze
al het NJJK limiet voor, maar om een goede start
positie te hebben was een goede race belangrijk.
Nu dat lukte, ze wist wederom als eerste aan te
tikken met een tijd van 30:85.

Ken je dialect

Het tweede weekeinde
Beginnende met de 50 meter vrije slag,wederom
nieuwe pr en een eerste plaats, daarna de
200 wisselslag ook hier tijdsverbetering van 5
seconden wat goed is voor de eerste plaats. Op
naar de volgende en laatste dag . Startende met
de 800 meter vrije slag. Daarin tikte Colinda aan
als tweede met een tijdsverbetering van ruim
23 seconden. Om direct erna met het mix-estafette team uit te komen op de 4 x 100 wisselslag.
Samen met haar team genoten naar een mooie
tweede plaatst weten te zwemmen. Om dan na
1 ½ uur wachten nog de laatste afstand de 200
meter vrije slag te zwemmen wat een mooie
tweede plaats op leverde.

Heb jij ook op de kleuterschool gezeten? Ik? Nee
hoor!
Hij heeft meestal een broek met wijde pijpen aan.
Zet de bietenmolen maar op de deel. ( werkruimte
in een boerderij tussen woonhuis en stal )
Ik moet me haasten om de trein te halen.
Een bronstige koe en een bronstig varken.
Dat is mooi uitgedrukt: een zachtaardige koe.
Geen stap te veel zetten. ( lui zijn )

Colinda is dus op 11 afstanden uitgekomen en
daarmee heeft ze 5 x goud en 6 x zilver weten te
behalen. Nu op naar de Nederlandse Junioren
Jeugd Kampioenschappen. Succes Colinda.

Wat ben je toch een onhandige, aardige goedzak!
Weet je wat ze vroeger zeiden als ze goede kleren
aantrokken? Juist: de zondag aandoen!
Dat is een zachte. ( ook wel benaming voor een
slapjanus )
Wees maar stil. Rustig maar.
Wat voor een zak heb jij daar weggegooid?
Heb je in de boomgaard gemaaid?
Werd gezegd als de onderrok zichtbaar onder de
jurk uitkwam.

Treffer

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

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

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

Zie ook onze website: www.joffershof.nl
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☞

adverteren
doet verkopen

www.leeijen.nl

Leeijen
o Metsel en
u
Tegelwerk
i
s
Voor elke klus
Tel: 0478-631807

Mob.: 06-38092677

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356
Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek
Telefoon: 06-290 78 108

Groeningen

Wellness & Beauty

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

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

Café - Zaal

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

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

Mar-Oil Oliehandel

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

• 5 kg (Dinfles) - €15,• 10,5 kg - €24,-
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Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35
Spoorstraat
58 | 5821 BE Vierlingsbeek
(0478) 63 22 35
E-mail
siebert@colorsathome.nl
| Website| Telefoon
www.siebertcolorsathome.nl
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

Vraag naar de voorwaarden
Vraag naar de voorwaarden

Dé metsel- en tegelspecialist
Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

06-30003764
06-30003764

kijk op de website www.salontoine.nl
kijk op de website www.salontoine.nl

Te
Te Koop
Koop

www.johnebbers.nl
www.johnebbers.nl

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD
TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Aardappelen: Frieslanders
Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees
Op den bosch 4, Maashees
Geert Linssen
Geert Linssen

Barttmeer
B
van d
den
H
Heuvell
Voor
informatie
kijk op onze website
Bart
B
t van d
den H
Heuvell
Gijs
Ermers
www.poortvanloon.nl
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek
Tel.: 06-21574452
www.martensasperges.nl
Molenhoek-Vierlingsbeek
Tel.: 06-21574452

info@blommesteintuin.nl
info@blommesteintuin.nl

www.blommesteintuin.nl
www.blommesteintuin.nl

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

Spoorstraat 10
10
5821 Spoorstraat
BD Vierlingsbeek
5821 BD06-290
Vierlingsbeek
Telefoon:
78 108
Telefoon: 06-290 78 108

bouwadvies
bouwadviesen
en-begeleiding
-begeleiding

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon
: 0478&- 631722
Wellness
Beauty

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

Wellness & Beauty

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
Blauwbessenautomaat.

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

-ONDERHOUD
Feesten • BruiloftenTUINONTWERP,
• Indoor-AANLEG
BBQEN/ Steengrillen
• Koffietafels • Vergaderingen
Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Café - Zaal
Café - Zaal

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

24 uur per dag open / Tel.: 06 55372696

info@blommesteintuin.nl

Jos Beckers Vierlingsbeekseweg 54

Tel.: 06-21574452

Groeningen
www.blommesteintuin.nl
Groeningen

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin
Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548
Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548

24
24
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Dé metsel- en tegelspecialist

06-30003764

pt
e loo 9!
Actijuni 201
t/m
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

www.johnebbers.nl

20%

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

Overloon-Mill
0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl

Te koop verse aardbeien
H. Linssen Op den Bosch 4
Openingstijden
Maandag, woensdag en donderdag:
13.30-18.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
Zondag en Dinsdag gesloten

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

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.














Boukje Weel






Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T 0478 - 561156
I www.boukjeweel.nl
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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
Restaurant - Grand café - Proeverij

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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

Warme Bakker Degen
Reclame 10 t/m 15 juni
 Vaderdagtaartje
 V-korn brood
 Croissant
2,05
Reclame 17 t/m 22 juni
 Zomervlaai
 Grof volkorenbrood
 4 Zomerbolletjes + 1 gratis
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl
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€ 13,50
€ 2,50
€ 0,70
€ 10,80
€ 2,15

NIEUW ASSORTIMENT

HG PRODUCTEN
HG
PRODUCTEN
Gehele
assortiment
te bestellen bij ABC!

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
112
0900-8880

0900-8844
0800-7000
088-0208208
0485-845000

Alarmnummer
Huisartsenpost BoxmeerNijmegen voor avond, nacht,
weekend en feestdagen voor
Boxmeer en omstreken.
Politie, als er geen nood is
Anoniem bellen
Brandweer
Maasziekenhuis

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