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Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek presenteert…Muziek op de
Maas 2019

19 juni 2019

Van Heure Zinge, Harmonie de Herleving, ZEV
en ZEV-Light.

Op zaterdag 29 juni organiseert ZEV (Zanggroep
Evergreen Vierlingsbeek) Muziek op de Maas.
Muziek op de Maas vindt plaats in de inmiddels
vertrouwde maaswei bij de brug over de
Molenbeek bij het pontveer.
Toeschouwers kunnen als vanouds genieten
van muziek in zeer uiteenlopende stijlen, in een
bijzondere en sfeervolle ambiance. Met veel
liefde en aandacht is er een prachtig programma
samengesteld met smartlappenkoor Van Heure
Zinge, harmonie De Herleving, multi-instrumentalist Luuk Lenders, jaren 60-band Tin Soldiers
en natuurlijk niet te vergeten ZEV en ZEV-light.
Laat u verrassen!

Smartlappenkoor Van Heure Zinge is een
bijzonder koor en niet alleen vanwege de samenstelling. Een gezelschap van tachtig mannen en
vrouwen op één podium maakt op zich al indruk.
Het is echter vooral het bijzondere, wat afwijkende
repertoire, waarmee VHZ zich onderscheidt van
andere smartlappenkoren. VHZ staat onder leiding
van Frenk van Aggelen.

Om 19:30 uur word je bij de entree welkom
geheten door de verrassende klanken van Luuk
Lenders. Luuk staat bekend om zijn creatieve
volksmuziek met bijzondere fluiten, accordeon,
shruti box, percussie, mondharmonica,
badeendjes, pingpongballen en zelfgemaakte
instrumenten. Zijn optredens zijn avontuurlijk en
virtuoos, ontroerend en grappig en toveren een
glimlach op je gezicht. Een magische ervaring voor
jong en oud!

Harmonie de Herleving, opgericht in 1874, is
een bloeiende muziekvereniging die midden in de
gemeenschap van Vierlingsbeek en Groeningen
staat. De harmonie heeft een modern en aansprekend repertoire. Bij Muziek op de Maas zullen de
blaasinstrumenten beslist sprookjesachtig klinken
over de Maas.
Het harmonieorkest staat onder leiding van Eric
Roefs.

Daarna wordt het publiek uitgenodigd om zich
richting het ponton te begeven, dat speciaal voor
Muziek op de Maas ingevaren is. Hier kunt u vanaf
20:00 uur genieten van optredens van

Lees verder op pagina 3...
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29 juni

Van de Redactie:

1 juli

 “Onze” “Oranje leeuwin” Kika kan gelukkig






spelen...... kei kei kei veul succes en vooral
ook voetbalplezier Kika!
In de maand juni zijn we traditiegetrouw
een dorp in muzikale sferen..... Met voor elk
wat wils... Na Op De Tôffel is er Outlands
gevolgd door Muziek op de Maas!
Zangvereniging Vondel sluit het seizoen af
op 1 juli.
De Dorpsraadsvergadering van 4 juni jl.
was bijzonder goed bezocht. Brainstormen
over de toekomst van onze Kerk en ons
Gemeenschapshuis Joffershof... Wie pakt
het nu op en wordt “de kartrekker”???
Schaartven open voor iedereen... óók nog
onzeker. schaartvenopen.petities.nl

27 juli
27 juli
13 aug
19 aug
19 aug
22 aug
26 t/m
30 aug
31 aug
31 aug

2019

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.

21 juni
22 juni
25 juni
28 juni
28 t/m
30 juni
29 juni
29 juni
29 juni

Zonnebloem: Collecte
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!

31 aug
t/m
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

AGENDA

20 juni

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
Zonnebloem: Theatermiddag
Zangvereniging Vondel: Start nieuwe 		
seizoen
KBO: Fietsen naar Kevelaer

Zonnebloem: 45 jaar bestaan 			
Zonnebloem
VOVG: Jaarlijkse fietstocht
Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; aanvang
19.00 uur
KBO: Busdagtocht: boottocht Rijn
MVC ’64: Kennisquiz Blokhut Maashees
aanvang 20:00 uur
In heel land van Cuijk: Weekend van een
goei Leven
Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
MVC ’64: Volleybal buitentoernooi; 		
Blokhut Maashees aanvang 11:00 uur
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26 okt
5 nov
9 nov
10 nov
11 nov
14 nov
18 nov
28 nov
30 nov
3 dec
?? dec
9 dec
11 dec

Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
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

15 dec
17 dec
19 dec
28 dec

Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het koningskerkje
KBO: Kerstviering
VOVG: Kerstviering
Deze maand geen ophaalronde
oud ijzer! In januari kunt u
Valentinus weer bellen.

2020
31 mrt
en 2 apr Collecte Samen Sterk voor goede
Doelen
5 apr
Dansvereniging Bekse Klinkertjes
danstoernooi, De Pit, Overloon
1 t/m
3 mei
Dansvereniging Bekse Klinkertjes 		
Eurodance 2020 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

...vervolg van pagina 1
Swingende mod-rock van The Kinks en The Who,
Amerikaanse West-coast hippie-tunes van Lovin
Spoonful en Crosby Stills Nash & Young, vette
soul van Otis Redding en Sam&Dave….

Muziek op de Maas begint om 19.30 uur op
de Staaiweg in Vierlingsbeek bij het pontveer
Vierlingsbeek-Bergen. Kaarten zijn verkrijgbaar
aan de kassa bij het bruggetje: volwassenen
€6, kinderen 12-16 jaar €3 en basisschoolleerlingen gratis. Voor uw eigen comfort neem
gerust een stoeltje of deken mee.
Voor de bezoekers van de andere kant van
de Maas vaart het pontveer ’s nachts nog een
keer over.

ZEV en ZEV-Light, de organiserende vereniging,
kenmerkt zich door een afwisselend zangrepertoire van 4- en 5-stemmige liedjes, herkenbaar en
soms onherkenbaar. De 55 zangers en zangeressen staan onder leiding van Nancy Meijer.
Genietend van de klanken van de jaren 60-band

Samen met de ondergaande zon, de
opkomende maan en mooie muziek
genieten van een zwoele zomeravond.

Tin Soldiers sluiten we de avond af. Een
geweldige band voor iedereen die zin heeft in
een ouderwets feestje. Tin Soldiers weten hoe
ze een geweldige show moeten neerzetten.
Ze spelen natuurlijk de allerbeste nummers uit
het meest geliefde tijdperk van de popmuziek;
Van Engelse beatmuziek tot Woodstock…

www.zev.zingt.nl
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Zeer geslaagde dorpsbijeenkomst “TOEKOMST VIERLINGSBEEK” !!
Dinsdag 4 juni jl. vond in Joffershof een goed bezochte en zeer geslaagde dorpsbijeenkomst
plaats.
De avond was georganiseerd door de dorpsraad,
Stichting Joffershof, Stichting Laurentiuskerk en
werkgroep Toekomst Gemeenschapshuis/MFC.
Het doel van de avond was om van gedachten te
wisselen over plannen om tot één gemeenschapshuis voor ons dorp te komen en over realisatie van
een gymzaal in de kerk.
De plannen en de actuele stand van zaken rondom
het Joffershof en de Laurentiuskerk werden kort
gepresenteerd door Hanny Willems en Joop Verbeeten

duidelijk naar voren dat de aanwezigen het van
groot belang vinden dat er één gezamenlijke visie/
plan gepresenteerd dient te worden in de richting
van de gemeente. Wil Vierlingsbeek-Groeningen
voor nu en in de toekomst een goed voorzieningenniveau houden dan dient er gemeenschappelijk opgetreden worden, waarbij respect en waardering bestaat voor de reeds ingezette tijd en
energie.
Daarom kwam aan het eind ook de duidelijke oproep om met een ‘regiegroep’, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende initiatiefgroepen, de hoofden bij elkaar te steken om zo tot
een unaniem gedragen voorstel te komen.
Binnenkort komt er een verslag van deze avond.
Heb je daar interesse in en/of wil je alsnog een reactie geven, laat het weten via dorpsraadvierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl

De bijeenkomst werd begeleid door Evert van
Schoonhoven, voorzitter van de Vereniging Kleine
Kernen Noord-Brabant. Met zijn praktische kennis over de situatie in kleine dorpen en zijn ervaring met leefbaarheidsprojecten presenteerde hij
een leuke en uitdagende werkvorm: de Bèkse Café-methode. De aanwezige inwoners en vertegenwoordigers van onze verenigingen en organisaties
gingen in groepjes van 6 – 8 personen brainstormen over 3 centrale vragen:

1. Vierlingsbeek kent nu meerdere onderkomens
voor haar verenigingen. Willen we naar één ‘gemeenschapshuis’? Zo ja, aan welke eisen zou
HET gemeenschapshuis voor de toekomst
1 juli 1969 — 1 juli 2019
1 juli 1969 — 1 juli 2019
moeten voldoen?
Ter gelegenheid
van het 50-jarig
2. De Laurentius-kerk
is een beeldbepalend
ge-dienstverband van onze medewerker:
Ter gelegenheid van het 50-jarig dienstverband
bouw in het dorp. Willen we dit gebouw behouvan onze medewerker:
Sraar Hendriks
den voor het dorp ? Zo ja, welke voorzieningen
kunnen daarin gevestigd worden ? Welke kanorganiseren
wij op vrijdag 28 juni 2019 een receptieSraar Hendriks
sen en welke valkuilen ziet
u hierbij?
waarvoor
van harte bent uitgenodigd.
3. EEN gemeenschapshuis kan pas een usucces
organiseren wij op vrijdag 28 juni 2019
worden als het gedragen wordt door de geheDe
receptie
en
het
officiële
gedeelte
vinden
plaats
in het
Pelgrimshuis
een
receptie
waarvoor u van harte bent
le samenleving onder het motto: MET, DOOR
Adres:
uitgenodigd.
en VOOR alle inwoners van Vierlingsbeek en
St.
Jozeflaan
52
Groeningen. Voldoende actieve bewoners die5817
AD in Smakt-VenrayDe receptie en het officiële gedeelte vinden
nen zich eigenaar te voelen van deze
voorzieplaats in het Pelgrimshuis
ning. Willen we dit met elkaar bereiken en zo ja:
Tijdstip:
15:30
17:30
uur
Adres:
Hoe kan dit bereikt worden.
St. Jozeflaan 52
We hopen
u te zien op 28 juni 2019
5817 AD in Smakt-Venray
In het laatste deel van de avond werd
door Evert
Tijdstip:
15:30 - 17:30 uur
de oogst van de tafelgesprekken opgehaald en
werd de zaal in de gelegenheid gesteld om hier op
We hopen u te zien op 28 juni 2019
te reageren. Daar werd met veel enthousiasme gebruik van gemaakt. Als algemene noemer kwam
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TRY-OUT voor DORPSQUIZ
Op 14 september strijden
weer vele teams tegen en
met elkaar tijdens de 2e
Dorpsquiz ‘k Wet’t.
Op vrijdag 27 september is
de finale-avond bij
Concordia te Vierlingsbeek.

SUMMERSALE – BIBLIOBEEK RUIMT OP!!
Boekenmarkt bij Bibliobeek van 15 tot en met 22 juni
Vanaf zaterdag 15 tot en met zaterdag 22 juni kunt u
boeken kopen bij Bibliobeek. Bij goed weer kunt u deze
boekenmarkt buiten verwachten. U kunt rustig snuffelen
tussen allerlei boeken en zo uw vakantievoorraad
aanvullen.
Houdt u van romans, leest u graag detectives, of bent u op
zoek naar een leuk kookboek?
Bibliobeek heeft de afgelopen maanden weer haar kasten
opgeruimd, zodat er voor elk wat wils te vinden is. Voor
een klein prijsje vindt u misschien net dat ene boek waar u
al jaren naar op zoek bent of u neemt gewoon een hele
stapel boeken mee naar uw vakantiebestemming.
Ook voor de jeugd zijn er boeken te koop voor
verschillende leeftijden.
De prijzen liggen erg laag; u kunt voor weinig geld een flink
aantal boeken verzamelen!
Iedereen is van harte welkom om te snuffelen tussen de
afgeschreven boeken.
En...u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om iets te
kopen!
Sla uw slag en kom naar Bibliobeek!
Boekenmarkt bij Bibliobeek van 15 tot en met 22 juni.
Tijden: Maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur
en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
ZOMER-EDITIE Beek an Tôffel
Datum: 22 juni 2019
Aanvang: 19.00u
Locatie: Bij de kok thuis

Om alvast in de stemming te komen plaatsen wij hier
onder alvast twee vragen.
In de volgende Globaal kun je de antwoorden lezen.
Vraag 1:
Op 23 mei mocht er worden gestemd voor het
Europees parlement. Hoeveel stemmen in
Vierlingsbeek werden aangemerkt als ongeldig?
Vraag 2:
Wat voor soort gebouw vind je aan de Rue de Archives
nr. 81 te Parijs?
TIPS OM DE DORPSQUIZ ‘k Wèt’t TE WINNEN
Je gaat op 14 september met je vrienden,
teamgenoten, buurtgenoten en/of familie de enige
echte dorpsquiz spelen. Je zult in een kort tijdsbestek
een enorme hoeveelheid vragen moeten oplossen en
opdrachten moeten uitvoeren. Als je zonder plan aan
de slag gaat, zul je al snel merken dat dat best een
pittige opdracht is. In de komende nieuwsflitsen
geven we je diverse tips waardoor je beter voorbereid
aan je quiz kan beginnen.
Tip : Zorg voor de juiste teamgrootte
Hier geldt: Maak je team niet te groot en niet te klein.
Je zult al gauw een vraag of 100 moeten oplossen, en
je bent vaak ook al 3 à 4 man kwijt aan opdrachten in
het dorp. Je redt het daarom al vaak niet met een
team kleiner dan 15 personen. Maar een te groot
team (Meer dan 20) wordt al snel moeilijk te
coördineren.

Meld u nog snel aan via
http://www.vierlingsbeekgroeningen.nl/verkoop-verhuur/beek-an-toffel--22-juni2019/

IS JOUW TEAM AL AANGEMELD VOOR DE DORPSQUIZ
‘k Wet’t 2019?

Zie volgende Globaal voor meerdere tips!

Info en aanmelden: vierlingsbeek-groeningen.nl /
evenementen / dorpsquiz-k-wett
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dan contact op met de Postcommandant; Paul
Toonen via telefoonnummer 06-20175631088
– 020 83 20 e-mail: p.toonen@brwbn.nl of
Bevelvoerder Ton Cuijpers; 06-83338896

Harmonie
“De Herleving”

Brandweer Vierlingsbeek
Iedere oproep is weer spannend! Je weet immers
nooit wat je aantreft. Brandweerwerk is veel
meer dan alleen het blussen van branden. De
brandweer treedt ook op bij ongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, stormschade en
Vierlingsbeek heeft een specialisme voor de regio:
een waterongevallen team. Centraal staat dat je
als hulpverlener in staat bent mensen in noodsituaties te helpen. Dat kost inzet en kracht en vraagt
opleiding en oefening, maar het geeft veel voldoening om samen met je team de klus te klaren. De
mogelijkheid je in te zetten voor het redden van
anderen, in je eigen omgeving, binnen een zeer
hecht en gemotiveerd team moet de voornaamste
reden zijn je aan te melden.

Vlaaienactie “De Herleving” in
Vierlingsbeek.
We hoeven het bijna niet meer in te leiden. Want
met de Vierlingsbeekse kermis in het vooruitzicht
weet u allemaal weer “hoe laat het is”. De kermisvlaaien-actie van “De Herleving” komt er weer
aan. Zoals u van ons gewend bent zijn het weer de
bekende overheerlijke kermisvlaaien, waarvoor wij
vanaf de komende week bij u aan huis komen. U
kunt dan één of meer van uw favoriete vlaaien bij
ons bestellen.
Er worden maar liefst 4 soorten aangeboden.
Heerlijke kersen- en kruimelvlaaien van bakkersland. Die levert trouwens ook de abrikozenvlaai
en de appel-kruimelvlaai die dit jaar ook weer deel
uitmaken van ons assortiment.
Verder zijn er dan van de warme bakker eveneens
4 soorten van de meest gevraagde superlekkere seizoens-vlaaien. Alle vlaaien natuurlijk van
topkwaliteit.

Voor onze brandweerpost zijn wij op zoek naar
nieuwe brandweermensen. Wij zijn op zoek naar
mannen en vrouwen tussen de 18 en 45 jaar die
wonen en/of werken in Vierlingsbeek en omgeving.
Ook belangstellenden die onregelmatig, parttime,
of in ploegen werken komen hiervoor in aanmerking. Omdat er vooral behoefte is aan mensen die
overdag beschikbaar zijn komen ook huisvrouwen
of -mannen in aanmerking. In steeds meer brandweerkorpsen zijn gelukkig ook dames actief, ook
als je alleen beschikbaar bent als de kinderen
op school zitten. Dames zijn daarom van harte
welkom!

We komen bij u - zoals gezegd - vanaf deze week
de bestelling opnemen en wij vinden het fijn om
dan direct af te rekenen. Want dat betekent, dat
we de bestellingen snel kunnen uitvoeren.
Wij bezorgen de vlaai(en) dan kersvers aan huis
op zaterdag 10 augustus (kermiszaterdag) tussen
09.30 en 12.00 uur.

Voor belangstellenden organiseren wij een vrijblijvende informatieavond met een informeel
karakter. De informatieavond wordt gehouden op
woensdag 26 juni. We starten de avond om 19:30
uur op onze brandweerkazerne en zal tot ongeveer
21:00 uur duren.

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

Er zal informatie worden gegeven over de brandweerorganisatie en het brandweerwerk, maar ook
over de opleiding, sollicitatieprocedure en (tijds-)
belasting. Tijdens deze avond is er natuurlijk de
mogelijkheid om nader met ons kennis te maken
en alle mogelijke vragen te stellen. Ook leiden we
u rond in onze kazerne, bekijken de voertuigen
en het materieel om zo een beeld te krijgen van
ons brandweerkorps. Er is zelfs de gelegenheid
om actief te proeven aan het ‘echte’ brandweerwerk. De avond kent een vrijblijvend en informeel
karakter. Hopelijk zien wij u op 26 juni terug!

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

Is je interesse gewekt en lijkt het je wat om vrijwilliger te worden, maar u kunt niet op 26 juni neem
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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

Vierlingsbeek/Groeningen
DAGTOCHT KBO

Op dinsdag 25 juni gaat de KBO op reis naar
Koblenz.
Daar bezoeken we De “Deutsches Eck”, daar waar
de Moezel en de Rijn bij elkaar komen.
Een rondrit in de Altstadt laat ons het oude stadsgedeelte van Koblenz zien.
Ook een boottocht op de Rijn ontbreekt niet.
We wensen de deelnemers een fijne dag.

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

KIENDATA KBO

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 28 juni en 12 juli. Aanvang: 13.45 uur
De eerst volgende middag kienen is na de zomervakantie op 16 augustus.

KBO SOOS-INLOOP-MIDDAG

Tijdens de zomervakantie is er van 8 juli t/m 16
augustus geen kaarten (rikken of jokeren) in
gemeenschapshuis Joffershof.
Tijdens de zomervakantie liggen diverse activiteiten van de KBO stil.
De deelnemers van elke activiteit zijn hiervan
op de hoogte en weten wanneer de activiteiten
weer aanvangen.

Mar-Oil olie en Gasservice en HRM2SHARE
(Marc Oudenhoven en Aad Albers), beide uit
Vierlingsbeek, hebben de groep recreatieve wielrenners waar ze zelf ook deel van uit maken in het
nieuw gestoken.
Deze groep wielrenners fietsen gemiddeld 2 x
per week op woensdagavond en op de zondagmorgen. Wil je een keer mee fietsen? Laat het ons
weten.

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

Met dank aan Yvonne Jacobs voor het maken van
de foto.

PLAT BêKS / GRUUNINGS.
I.
“Heej is d’r ene van de kaauwe gróónd”. ( Van de
koude grond. Gezegd van een boreling die verwekt
was voor het huwelijk. Dat kon natuurlijk niet in
de “fatsoenlijke” jaren veertig, vijftig van de vorige
eeuw.
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De “zedeloze” ouders? Zij konden lange tijd
rekenen op het misprijzen en de minachting van de
“rechtschapen” dorpsgemeenschap.)

de enquête met u delen. Na de zomervakantie
komen wij nog zeker op verschillende zaken terug.
In totaal hebben we 1200 enquêtes in
Vierlingsbeek en Groeningen bezorgd.
Hiervan hebben 480 gezinnen (40 %) de moeite
genomen om hem in te vullen. Hiervan waren er
185 jonger dan 60 jaar.

“Un zoere proem”. ( Een zure pruim.
Overdrachtelijk bedoeld en gezegd van een
chagrijnig vrouwspersoon.)
“Stróónt, wie hêt ow geschete?”. ( Gezegd van
personen die hun medemens vanuit de hoogte
bejegenden, terwijl hun eigen afkomst deze
houding allerminst rechtvaardigde.)

We zien in de enquête dat de meeste mensen in
de enquête in een koopwoning wonen.
De uitslag laat ons ook zien dat een grote groep
ouderen die zelfstandig woont in Vierlingsbeek en
Groeningen dit nog zonder externe hulp doet.
De tendens is dat de grootste groep in de huidige
woning wil blijven wonen. Bij de groep onder de
60 jaar zien we dat men op termijn nog wel wil
verhuizen naar een koopwoning of een grotere
woning in Vierlingsbeek of Groeningen.
Ouderen willen in hun huidige woning blijven
wonen, maar vinden wel dat er dan aanpassingen
gedaan moeten worden. Deze verbeteringen
bestaan vooral uit slaapkamer en badkamer op
de begane grond, een traplift, beugels op toilet
en badkamer, geen drempels in huis. Er zijn ook
verschillende inwoners die graag meer senioren
huur- of koop woningen in Vierlingsbeek willen.
Het samen wonen in een hofje wordt gezien als
prettig.
Wensen en ideeën over wonen, zorg en welzijn op
dorpsniveau zijn erg divers. Hier zien we terug dat
trottoirs goed begaanbaar moeten zijn om met een
rollator te lopen, winkels dichtbij, een gemeenschapshuis, activiteiten om aan deel te nemen,
telefooncirkel, vervoerservice, kapper, medische
voorzieningen, speelveldjes, samen eten, hulpdienst en burenhulp.

“Dè zit nog ien wiej zèk”. ( Dat zit nog in wijde
zakken / Dat moet ik nog zien). Ik hoor het
enkelen van mijn generatiegenoten nog zeggen
bij de voorgenomen samenvoeging van de
gemeenten Vierlingsbeek en Boxmeer, alweer
een tijdje geleden. Tot teleurstelling van velen hier,
kwam het er toch van. Reacties toen: “Bôxmèèr?!
Ik zuj d’r nog nie begrave wille worre!”. En:
“Bôxmèèr? Dor kumt nog gênne goeien hóónd
vandân!”.
“Griessele”. ( Met een tienpuntige ijzeren hark –
een griessel – de grind en de aangestampte aarde
rond het huis op zaterdagmiddag onder handen
nemen. De boel moest er immers op zondag mooi
bij liggen, nietwaar?).
Nelson

BEDANKT MENSEN
Onze dank gaat uit naar de gemeenschap van
Vierlingsbeek en Groeningen.
Bij onze jaarlijkse bloemenactie op 6 juni jl.
hebben we weer ervaren dat de
inwoners van beide kernen ons een warm hart
toedragen.

Bij vraag 12 hebben we gevraagd of mensen
mogelijkheden zien om een bijdrage te leveren
op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor
ouderen in onze dorpen. Van de 480 gezinnen
waren er 170 die hier met een ja op gereageerd
hebben. De helft van deze 170 zijn jonger dan 60
jaar. Dit was voor de werkgroep een verrassende
uitslag en hier komen we na de zomervakantie
zeker op terug. Wat er allemaal aan ideeën aangedragen wordt om voor ouderen te kunnen doen
is op dit moment teveel om op te noemen. Er zijn
zeker zaken bij waar ouderen ook op zitten te
wachten en wat een toevoeging is om voor elkaar
te zorgen.

HARTELIJK BEDANKT.
Bestuur en leden van Vondel

Op het einde van de vragenlijst heeft u de mogelijkheid gehad om uw telefoonnummer te noteren.
Als u dit gedaan heeft, hoort u zeker nog van ons,
maar ook dit gebeurt pas na de zomervakantie
(maand september).
Wij willen iedereen die de moeite heeft genomen
om de enquête in te vullen hartelijk danken. De
werkgroep heeft voldoende input gekregen om
hiermee aan de slag te gaan

ZORG NÚ VOOR LATER
Voorlopige terugkoppeling enquête
Begin mei heeft u allen van de werkgroep Zorg
nú voor later een enquête in uw brievenbus
gevonden. Wij hebben u beloofd dat we op korte
termijn iets over de uitslag zouden laten horen.
Bij deze willen we de meest opvallende zaken uit
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Hopelijk bent u voorlopig voldoende geïnformeerd
over de uitslag. Het krijgt zeker nog een vervolg.
Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit
onderwerp dan kunt u altijd contact opnemen met
de voorzitter van de werkgroep, te weten Margriet
Verheijen, telefoon 0638154892
Graag willen we iedereen een fijne vakantie
toewensen.
De werkgroep

Van helmen tot standaardwerk

De Zonnebloem
Vierlingsbeek
Groeningen
Bestaat 45 jaar

Het Oorlogsmuseum Overloon opent binnenkort een speciale tijdelijke tentoonstelling over
de stalen helm van het Nederlandse leger. Dit
valt samen met de publicatie van een allesomvattend boek over dit opvallende hoofddeksel.

En dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten
gaan.
Daarom hebben wij op donderdag 20 juni in
het Joffershof voor onze gasten een gezellige
middag georganiseerd.
Met een hapje een drankje en leuke muziek
willen wij deze middag een feestelijk tintje
geven.
Zonnebloem
Vierlingsbeek Groeningen

In 2012 begonnen zes helmenverzamelaars met
een monsterklus. Onder leiding van de helmenexpert drs. Kevin de Joode werd in acht jaar tijd zeer
gedetailleerd onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Nederlandse stalen helm. En onlangs
is het boek daarover uitgekomen. Dit boek wordt
nu al als standaardwerk beschouwd voor iedereen
die iets over helmen zou willen weten.
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De ontwikkeling van de helm zoals we die tegenwoordig kennen, startte al in 1916. Maar dat ook
het leven van een stalen helm in zekere zin eindig
is, mag blijken uit het feit dat ruim twintig jaar
geleden het staal verruild werd voor kunststof.
Het boek eindigt dan ook in 1992, toen kevlar als
nieuw helmenmateriaal zijn intrede deed.
Kevin de Joode had eerder al een boek uitgegeven, vooral over de periode tot 1946. Dat boek
was al lang geleden uitverkocht en zelfs tweedehands was er nog maar moeilijk aan te komen.
Maar voortschrijdend inzicht, mede door samenwerking van de helmenwerkgroep die zijn
thuisbasis in de Peel heeft, was aanleiding
voor nieuw onderzoek. En daardoor zal het nu
verschenen boek veel uitgebreider zijn en vele
zeldzame varianten komen daarbij zowel in woord
als in beeld aan de orde.
In de tentoonstelling zijn er daarvan ruim zestig
te zien, te beginnen met exemplaren uit de Eerste
Wereldoorlog. De tentoonstelling loopt door tot
de nadagen van de dienstplicht. Maar er zullen
ook helmen te zien zijn zoals die bijvoorbeeld bij
de Rijkspolitie werden gebruikt. Of bij de troepen
in voormalig Nederlands-Indië, die dan speciaal
waren voorbereid op de tropische omstandigheden daar.

Tuinafval aanbieden op de
milieustraat vanaf augustus weer
gratis
Vanaf 1 augustus 2019 kunnen inwoners van
het Land van Cuijk en Boekel hun tuinafval
weer gratis naar de groenstraat in Haps en
de diverse mini-milieustraten brengen. Na 1
jaar blijkt dat door het ingevoerde tarief ongewenste verschuivingen van afvalstromen heeft
plaatsgevonden.
Exact 1 jaar na de invoering van het tarief à €7,50
per 2 m3 op tuinafval wordt het tarief afgeschaft.
Vanaf 1 augustus 2019 kunnen inwoners hun
tuinafval weer gratis brengen naar de groenstraat
in Haps en de mini-milieustraat in de gemeente.
Op de mini-milieustraten kunnen inwoners per
keer niet meer dan 2 m3 brengen. Op de groenstraat in Haps wel.
De andere ingevoerde of gewijzigde tarieven
blijven in stand
Het gaat dan om:
Het ingevoerde tarief van € 7,50 per ½ m3 voor A
en B hout, gips, grond, puin en harde kunststoffen
het tarief voor grof restafval, dakleer en C-hout
van € 15,- per ½ m3
het tarief voor de inzameling van grof huishoudelijk
afval op afroep van € 16,- per ½ m3
Waarom het tarief weer afschaffen?
Belangrijkste reden voor het afschaffen van het
tarief is de ongewenste verschuiving van afvalstromen. Vaak wordt gedacht dat grondstoffen die
te recyclen zijn altijd geld opleveren. In de meeste
gevallen is dit niet zo. Aan de verwerking van afval
zijn ook kosten verbonden, terwijl ze wel volledig
gerecycled kunnen worden. Ondanks dat is afvalscheiding nog steeds beter dan het als restafval
te moeten verbranden. Afval scheiden en recyclen
is financieel nog steeds voordeliger dan afval
als restafval te verbranden. En uiteraard is afval
scheiden veel beter voor het milieu.

Boek en tentoonstelling bieden al met al samen
een compleet beeld van de stalen helm in het
Nederlandse leger. Voor iedereen die “onder
de wapenen” is geweest, is een bezoek aan
deze helmen-expositie dan eigenlijk ook een
inkoppertje…
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Samen blijven we werken aan 100%
afvalscheiding in 2030!

Ieder kan slechts met zijn eigen ogen zien

Voor meer informatie

Alle jonge mensen komen vroeg of laat
tot de verbluffende ontdekking dat ook
ouderen zo af en toe gelijk kunnen hebben

Bekijk onze website: 		
www.afvalaanbieden.nl

Waar de armoede binnensluipt
Gaat de liefde ’t venster uit
Nu is nu, dan is dan, maak er nu ’t beste van

Download onze AfvalApp:
www.deafvalapp.nl

Doe wel…. en zie niet om
Vrolijkheid is de leus voor een goede gezondheid

Stuur ons een e-mail: info@afvalaanbieden.nl
Volg ons op Twitter:
www.twitter.com/		
			BCA_LvCB
Bel onze Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gezegend zijn diegene die geen verwachting
hebben. Want zij worden nooit teleurgesteld
Een intelligent persoon heeft hersens
Een slim persoon gebruikt ze ook
Armoede is beter te verdelen dan extraatjes

dankt:

Niet wachten tot iemand dood is
Om er iets goeds van te vertellen

OP DE TÔFFEL BEDANKT…
Bluumkes
A. Theunissen Constructies BV
A2C - Accountants
ABC Afbouwcentre
AB-Inbev (Jupiler)
Actio Verhuur
Advocaat Mw. Mr. H.C. Egger-van Oppen
Allroundservice Vierlingsbeek
Arno Thijssen stukadoors & tex werk
Atelier Mai
Auto- en Motorrijschool Peeters
Autobedrijf Harm Martens
Autobedrijf Kusters BV
B&B Boerderijherberg Van Riswick – Juriëns
Bas Winkelmolen
Basisschool Laurentiushof
Beautysalon Mooi Meisje
Blommestein Hoveniers
Blue Giraffe
Bongers Drankenhandel
Boomkwekerij De Schans
Boomkwekerijen Bardoel BV
Bouwbedrijf A.G. School
Broeren Opleidingen
Café Zaal Restaurant De Wildeman
Colors@Home Siebert Wonen
Coöperatie Vitelia
Creemers Glas- Schilder- en Onderhoudswerken
Cybox
DA Drogist
Dakkapel 4 U
De Haas verhuur
De Vos Containerservice
Détech Engineering BV
Dierencentrum Ommehof
Dorpsblad Globaal
Econsultancy.nl
Evers Installatieburo B.V.
Evers Melkveehouderij
Ezelgasterij "Aan de Maasheggen"
Fa. Wijenberg
Fam. Arts
Fam. Van den Boogaard
Finidi Groothandel in Carnaval en Feest
FPK
G. de Groot Bouw
Gemeente Boxmeer
Gérard en Mariëlle Timmermans
Gerrits Machinaal Timmerwerk
Geurts Hout
Gitaarschool De Gitarist
Grafisch Vierlingsbeek
Grand Café Broer&Zus
Groenkompas
Gryphus
Harmonie De Herleving
Haveco Zitmeubelen
Havens Graanhandel N.V.
Hotel Asteria
Hoveniersbedrijf Keuten Van Loon
HRM2Share BV
Hubo Overloon
IJssalon Clevers
InternActief V.O.F.
Jabo Landbouw / Technische handel
Jansen Bouwontwikkeling BV
Jaro-Controls
Jenniskens Dakbedekking
Jeroen Stevens Grondverzet
Jilisenmakelaardij
Jip vormgeving
John Ebbers Metsel en Tegelwerken
Juf Michelle Studiebegeleiding
Jvd Rakt Graafmachineverhuur - Grondwerk

Alle Vrijwilligers
GROENINGEN
DEURNE
VIERLINGSBEEK
BREDA
BOXMEER
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VENRAY
VORTUM-MULLEM
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
GROENINGEN
VIERLINGSBEEK

VIERLINSBEEK, GROENINGEN en omstreken
K. Joosten-Graat - Therapeutische Elastische Kousen
Kastjemenou
Ketelaars Bouwhulp
Keulen Automaterialen
Klinkerboerderij
Klusbedrijf Fons Peltenburg
Koelen Timmerwerken
Kremers Transport
Kuda Electro BV
Kwekerij De Kamp
L. Akkermans Boomkwekerij BV
Landvancuijk.nl
Leeijen Metsel- & Tegelwerk
LIHO Telecom & Safety Systems
LIMA Machinale Houtbewerking
Loonbedrijf Van Kempen Vierlingsbeek
Luc Otten Metaalbewerking B.V.
Maarten Baggerman
Maasland Radio
Manege Klaphekken
Mar-Oil smeermiddelen
Mola B.V.
Montagebedrijf Bliksemtechniek
Motor Service Vierlingsbeek
Mountaineers holding
Mulders Auto's
Munckhof Groep
NLmeubel
Notariskantoor Vierlingsbeek
Oikia Advies
Paul Joren Klauwverzorging
Perron 22 - Bed & Breakfast en meer…
PLUS Verbeeten
Profile Gennep Frans Thijs
QL Risk & Insurance Management
R&R van Rens Boomkwekerij
R. Janssen Metselwerken
REMAX PC
Restaria Loon
Rienties Tuinmachines BV
ROC Gilde Opleidingen Hout & Meubel Venlo
Salon 10 - Hairstyle
Salon Toine
Schildersbedrijf Romeo Hendriks
Sfeerbadkamer
Slagerij Roland Centen
Smits Sound
Stichting Omroep Land van Cuijk
Syntax Personeelsdiensten BV
System Intelligence
't Genot Ambachtelijk Pannenkoekenrestaurant
Tandartspraktijk Molenbeek
Tapijthuis Boxmeer
Teun Nabuurs BV
Toonen Event Support
Top Sport & Groen BV
Tuin & Bestrating Boxmeer
Unilever/Liptonice
Van Bon Elektro
Van den Akker & Blenckers Stukadoors
Van den Boogaard Veerdienst Vierlingsbeek-Bergen
Van der Wouw Design
Van Rattingen Kraanverhuur
Van Welie Opleiding en Advies
Venlona
Verhuurbedrijf Lumar B.V.
Verkeersschool Beumers
Vrumona BV
VTS-Transport B.V.
Weistraten B.V.
Welcom bij Janssen
Wilbert Jeuken Hoeve de Knol
Zalencentrum Concordia

VIERLINGSBEEK
Voor vogels
die slecht vliegen, schiep God een
BOXMEER
lage takGROENINGEN
BERGEN (LB)

Het bestuur van Stichting Op De Tôffel wil
hierbij alle vrijwilligers, sponsoren, Bluumkes,
buurtbewoners, bezoekers en iedereen die op een
of andere manier heeft bijgedragen aan het slagen
van Op De Tôffel 2019, hartelijk danken. Dankzij al
hun enthousiasme is de 27e VIERLINGSBEEK
editie van Op De Tôffel
EINDHOVEN
NIJMEGEN
één groot feest geworden. En
voor diegene die er
GROENINGEN
GROENINGEN
GROENINGEN
geen genoeg van kan krijgen:
op
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
www.opdetoffel.nl zijn inmiddels
VIERLINGSBEEK
foto’s van ODT19 te zien. OIRLO
VIERLINGSBEEK
SHEUNG WAN HONG KONG

BOXMEER
OVERLOON
BOXMEER
MILSBEEK
BOXMEER
EINDHOVEN
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
BOXMEER
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
GROENINGEN
HOLTHEES
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
OOSTRUM
DEN HAAG
OVERLOON
BOXMEER
VIERLINGSBEEK
GROENINGEN
VIERLINGSBEEK
ARNHEM
VIERLINGSBEEK
OVERLOON
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
MAASHEES
VENRAY
VENRAY-MERSELO
VIERLINGSBEEK
OVERLOON
OVERLOON
VIERLINGSBEEK
MAASHEES
WIJCHEN
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
MAASHEES
VENRAY
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
OVERLOON

Nogmaals bedankt en tot
volgend jaar bij de 28e editie
van Op De Tôffel!

Bestuur Stichting Op De Tôffel

Wilt ge iemand uw tanden laten zien…….
Lach dan!
Begin de maandagmorgen
Met een vrijdagavond humeur

Op zaterdag 8 juni jl., daags voor Pinksteren,
heeft ook dit jaar het koningsschieten voor het
St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen
plaatsgevonden.

SPREUKEN EN GEZEGDEN

De zaterdag begon al vroeg. Om 7.00 uur in
de ochtend werd Groeningen gewekt door de
drumband van het Gilde. Waarna de drumband
werd uitgenodigd voor een ontbijt bij de
toenmalige
koning Sjef Verstegen. Aan het einde
BOXMEER
VIERLINGSBEEK
van de middag
VIERLINGSBEEK vertrok het gilde naar de kapel in
VIERLINGSBEEK
OOSTRUM om bij de oude koningsvogel enkele
de Voortweg
VIERLINGSBEEK
schotenVENLO
te lossen, waarna het Gilde naar het
HORST
NIEUW-BERGEN
BUNNIK “De Lemse Kuul” trok voor de start van
gildeterrein
BOXMEER
VIERLINGSBEEK
het koningsschieten.
BOXMEER

In de Nederlandse taal gebruiken we veel
spreuken en gezegden om iets weer te geven. Al
eeuwenlang. Soms kunnen we ze letterlijk nemen,
in andere gevallen moeten we even nadenken over
de diepere betekenis ervan.
Als je je nooit vergaloppeert
Heb je nooit hard gelopen

VIERLINGSBEEK
MAASHEES
OVERLOON
MAASHEES
GROENINGEN
VIERLINGSBEEK
MAASHEES
BOXMEER
GROENINGEN
NUENEN
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VORTUM-MULLEM
VIERLINGSBEEK
BERGEN (LB)
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
BEUGEN
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
SON
VIERLINGSBEEK
HORST
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
GROENINGEN
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
GENNEP
VENRAY
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
OVERLOON
MAASHEES
VENLO
VIERLINGSBEEK
OVERLOON
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
OVERLOON
VIERLINGSBEEK
SINT ANTHONIS
VIERLINGSBEEK
MILL
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
BOXMEER
VORTUM-MULLEM
MILL
OVERLOON
BOXMEER

HOLTHEES
VIERLINGSBEEK

Na 253 schoten werd de houten vogel eraf
geschoten door Sjef Verstegen. Hiermee werd
hij net als in 2018 wederom koning van het
Groeningse Gilde. Jeugdkoning werd, na 98
schoten, Thijs de Vos.

Zij die weten spreken niet
Zij die spreken weten niet
Vrijheid betekent verantwoordelijkheid
Daarom zijn de meeste mensen er bang voor
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In de pauze is er tevens de gelegenheid om deel
te nemen aan een tombola waarbij u mooie prijzen
kunt winnen!
Het concert begint om 15:00 uur. Toegang is
gratis.
U bent van harte uitgenodigd!
Aansluitend aan het concert kunt u genieten
van een heerlijk Amerikaans ‘‘Wild-West’’ buffet.
De kosten voor deelname aan het Amerikaans
buffet zijn € 20,00 p.p., kinderen tot 10 jaar €
10,00 p.p. U kunt hiervoor kaarten bestellen bij ‘t
Pelgrimshuis.
Mocht u aanvullende informatie nodig hebben,
dan kunt u ‘t Pelgrimshuis telefonisch bereiken via
0478-636228 of mail pelgrimshuis@hetnet.nl
Uiteraard kunt u met al uw vragen ook bij ‘t
Pelgrimshuis terecht.
Wij hopen u op zondag 23 juni te mogen
verwelkomen!

Gewoon Buitenspeeldag!!!
Dit jaar hadden we drie jubilarissen welke extra
in het zonnetje werden gezet. Dit waren Jac
Gerrits (25 jaar gildebroeder), Sjaak Elbers (40
jaar gildebroeder) en Tinie Martens (40 jaar
gildebroeder). Tezamen met de nieuwe koning
en jeugdkoning werden ze tijdens een mooie
openluchtmis in het zonnetje gezet. De H. Mis
werd prachtig opgeluisterd door het Groenings
koor.

"Ga naar school. Ga naar je werk. Maak je
huiswerk. Leer pianospelen. Word succesvol.
Neem je telefoon op. Bekijk dit. Vind het leuk. Deel
het met je vrienden. We moeten steeds meer en
spelen steeds minder. Aldus Jantje Beton"

In de avond werd iedereen in de gelegenheid
gesteld om de nieuwe koning, de jeugdkoning
en de jubilarissen te feliciteren tijdens een
druk bezochte receptie. Aansluitend werd
Pinksteren afgesloten met het Koninginnebal.
We kunnen terugkijken op een goed verlopen
Pinksterweekend.

Amerikaans Zomerconcert
Muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde Holthees
– Smakt organiseert op zondag 23 juni a.s. een
Amerikaans zomerconcert! Het concert gaat
plaatsvinden op het overdekte verenigingsplein
achter ’t Pelgrimshuis in Smakt.

Op zondag 30 juni organiseren wij onze Gewoon
Buitenspeeldag. Kom jij ook die dag spelen in de
speeltuin Gewoon Buiten te Overloon? Om 10 uur
komt Jochem van Gelder langs en we zijn een leuk
programma aan het opzetten samen met allround
DJ Mark.
Noteer jij de datum in je agenda en kom je ook?!

De muziekvereniging, onder leiding van dirigent
Bart Klerken, gaat u met m.m.v. de Oeffeltse
Countrygroep ‘’We Make You Happy’’ meenemen
op een muzikale reis door Amerika!
De muziek is gevarieerd van Wild-West tot de
jungle en van blues tot pop.

See you:)
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Boomkwekerijen Bardoel BV
Bouwbedrijf A.G. School
Broeren Opleidingen
Café Zaal Restaurant De Wildeman
Colors@Home Siebert Wonen
Coöperatie Vitelia
Creemers Glas- Schilder- en Onderhoudswerken
Cybox
DA Drogist
Dakkapel 4 U
De Haas verhuur
De Vos Containerservice
Détech Engineering BV
Dierencentrum Ommehof
Dorpsblad Globaal
Econsultancy.nl
Evers Installatieburo B.V.
Evers Melkveehouderij
Ezelgasterij "Aan de Maasheggen"
Fa. Wijenberg
Fam. Arts
Fam. Van den Boogaard
Finidi Groothandel in Carnaval en Feest
FPK
G. de Groot Bouw
Gemeente Boxmeer
Gérard en Mariëlle Timmermans
Gerrits Machinaal Timmerwerk
Geurts Hout
Gitaarschool De Gitarist
Grafisch Vierlingsbeek
Grand Café Broer&Zus
Groenkompas
Gryphus
Harmonie De Herleving
Haveco Zitmeubelen
Havens Graanhandel N.V.
Hotel Asteria
Hoveniersbedrijf Keuten Van Loon
HRM2Share BV
Hubo Overloon
IJssalon Clevers
InternActief V.O.F.
Jabo Landbouw / Technische handel
Jansen Bouwontwikkeling BV
Jaro-Controls
Jenniskens Dakbedekking
Jeroen Stevens Grondverzet
Jilisenmakelaardij
Jip vormgeving
John Ebbers Metsel en Tegelwerken
Juf Michelle Studiebegeleiding
Jvd Rakt Graafmachineverhuur - Grondwerk

Alle Vrijwilligers
GROENINGEN
DEURNE
VIERLINGSBEEK
BREDA
BOXMEER
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VENRAY
VORTUM-MULLEM
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
GROENINGEN
VIERLINGSBEEK

SHEUNG WAN HONG KONG

VIERLINGSBEEK
EINDHOVEN
NIJMEGEN
GROENINGEN
GROENINGEN
GROENINGEN
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
OIRLO
VIERLINGSBEEK
BOXMEER
OVERLOON
BOXMEER
MILSBEEK
BOXMEER
EINDHOVEN
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
BOXMEER
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
GROENINGEN
HOLTHEES
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
OOSTRUM
DEN HAAG
OVERLOON
BOXMEER
VIERLINGSBEEK
GROENINGEN
VIERLINGSBEEK
ARNHEM
VIERLINGSBEEK
OVERLOON
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
MAASHEES
VENRAY
VENRAY-MERSELO
VIERLINGSBEEK
OVERLOON
OVERLOON
VIERLINGSBEEK
MAASHEES
WIJCHEN
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
MAASHEES
VENRAY
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
OVERLOON
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VIERLINSBEEK, GROENINGEN en omstreken
K. Joosten-Graat - Therapeutische Elastische Kousen
Kastjemenou
Ketelaars Bouwhulp
Keulen Automaterialen
Klinkerboerderij
Klusbedrijf Fons Peltenburg
Koelen Timmerwerken
Kremers Transport
Kuda Electro BV
Kwekerij De Kamp
L. Akkermans Boomkwekerij BV
Landvancuijk.nl
Leeijen Metsel- & Tegelwerk
LIHO Telecom & Safety Systems
LIMA Machinale Houtbewerking
Loonbedrijf Van Kempen Vierlingsbeek
Luc Otten Metaalbewerking B.V.
Maarten Baggerman
Maasland Radio
Manege Klaphekken
Mar-Oil smeermiddelen
Mola B.V.
Montagebedrijf Bliksemtechniek
Motor Service Vierlingsbeek
Mountaineers holding
Mulders Auto's
Munckhof Groep
NLmeubel
Notariskantoor Vierlingsbeek
Oikia Advies
Paul Joren Klauwverzorging
Perron 22 - Bed & Breakfast en meer…
PLUS Verbeeten
Profile Gennep Frans Thijs
QL Risk & Insurance Management
R&R van Rens Boomkwekerij
R. Janssen Metselwerken
REMAX PC
Restaria Loon
Rienties Tuinmachines BV
ROC Gilde Opleidingen Hout & Meubel Venlo
Salon 10 - Hairstyle
Salon Toine
Schildersbedrijf Romeo Hendriks
Sfeerbadkamer
Slagerij Roland Centen
Smits Sound
Stichting Omroep Land van Cuijk
Syntax Personeelsdiensten BV
System Intelligence
't Genot Ambachtelijk Pannenkoekenrestaurant
Tandartspraktijk Molenbeek
Tapijthuis Boxmeer
Teun Nabuurs BV
Toonen Event Support
Top Sport & Groen BV
Tuin & Bestrating Boxmeer
Unilever/Liptonice
Van Bon Elektro
Van den Akker & Blenckers Stukadoors
Van den Boogaard Veerdienst Vierlingsbeek-Bergen
Van der Wouw Design
Van Rattingen Kraanverhuur
Van Welie Opleiding en Advies
Venlona
Verhuurbedrijf Lumar B.V.
Verkeersschool Beumers
Vrumona BV
VTS-Transport B.V.
Weistraten B.V.
Welcom bij Janssen
Wilbert Jeuken Hoeve de Knol
Zalencentrum Concordia

VIERLINGSBEEK
BOXMEER
GROENINGEN
BERGEN (LB)
VIERLINGSBEEK
MAASHEES
OVERLOON
MAASHEES
GROENINGEN
VIERLINGSBEEK
MAASHEES
BOXMEER
GROENINGEN
NUENEN
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VORTUM-MULLEM
VIERLINGSBEEK
BERGEN (LB)
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
BEUGEN
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
SON
VIERLINGSBEEK
HORST
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
GROENINGEN
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
GENNEP
VENRAY
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
OVERLOON
MAASHEES
VENLO
VIERLINGSBEEK
OVERLOON
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
OVERLOON
VIERLINGSBEEK
SINT ANTHONIS
VIERLINGSBEEK
MILL
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
BOXMEER
VORTUM-MULLEM
MILL
OVERLOON
BOXMEER
BOXMEER
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
VIERLINGSBEEK
OOSTRUM
VIERLINGSBEEK
VENLO
HORST
NIEUW-BERGEN
BUNNIK
BOXMEER
VIERLINGSBEEK
BOXMEER
HOLTHEES
VIERLINGSBEEK

Treffer

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

CABARETPROGRAMMA SEIZOEN
2019-2020 BEKEND!

Het cabaretprogramma van Gryphus voor het
aanstaande seizoen 2019-2020 is bekend. Met
veel plezier presenteert Gryphus mooie nieuwe
voorstellingen van Begijn Le Bleu (vr 27 sep),
Kasper van der Laan (vr 8 nov), Thijs Kemperink
(vr 13 dec), Jeroens Clan (vr 24 jan) en Rob
Scheepers (vr 27 mrt). Schrijf ze dus maar alvast in
de agenda. Reserveren is nog niet mogelijk maar
meer informatie volgt snel.

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

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

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

☞

adverteren
doet verkopen

Fons Peltenburg

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ

Het Formule 1 Circus is alweer een maandje of
drie aan het rondtrekken over de wereld. En de
spanning wordt langzaam opgebouwd. Althans,
dat hopen we. Gaat het piloten als Vettel, Bottas
en Leclerc nog lukken om King Lewis van de troon
te stoten? We gaan het zien want ook dit seizoen
zullen (onder voorbehoud) weer alle Grand Prix
races op een grootbeeldscherm worden vertoond.
Wij gaan er weer eens goed voor zitten en zetten
ons geld op onze Max. En U?
 zondag 23 juni: GP FRANKRIJK (15.00 uur)
 zondag 30 juni: GP OOSTENRIJK (15.00 uur)
 zondag 14 juli: GP ENGELAND (15.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof
Vierlingsbeek

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 |
www.gryphus.nl

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl
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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
www.hondenpretpark.nl
liane@hondenpretpark.nl
06-24548745
Facebook

Groeningen
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

Zaterdag
29 H
juni isl onze laatste verkoopdag.
Bartt van d
B
den
Heuvel
Bart
B
t vanu
d
den
H
Heuvel
Ermers
Wij Gijs
danken
voor
hetl in ons gestelde vertrouwen
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek
Tel.: 06-21574452
en hopen
u volgend jaar weer te
mogen
begroeten.
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

UW INTERIEURSPECIALIST
GORDIJNEN | VLOEREN | RAAMDECORATIE
KLEUR- & INTERIEURADVIES

BIJ ONS TOTALE ONTZORGING:
ADVIES, METEN, MONTEREN & LEGGEN!
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pt
e loo 9!
Actijuni 201
t/m
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

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

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














voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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Warme Bakker Degen
Reclame 24 t/m 29 juni
 Mangovlaai
 Vezelbrood
 Pistoletje
2,05
Reclame 1 t/m 6 juli
 Sinaasappelvlaai
 Lônse mik
 4 Krentebollen + 1 gratis

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.

€ 10,80
€ 2,50
€ 0,25
€ 10,80
€ 2,50

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

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.
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NIEUW ASSORTIMENT

HG PRODUCTEN
HG
PRODUCTEN
Gehele
assortiment
te bestellen bij ABC!

Wielerspeciaalzaak
Uw fiets GRATIS ophalen en weer thuisbrengen
voor reparatie?
Dat kan op dinsdag en donderdag,
bel of mail ons.

Profile Gennep

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Spoorstraat 102
6591 GV GENNEP

112
0900-8880

tel. 0485 51 31 80

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

e-mail: info@profilegennep.nl
website: www.profilegennep.nl
Facebook Profile Gennep
Gesloten op maandag

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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