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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

6 augustus 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

34e jaargang no 14 17 juli 2019

Antwan Bouten nieuwe jeugdvoorzitter 
Volharding

“Winnen doe je samen”

Hij is er trots op. De recente promotie naar 
de vierde divisie én de bekerwinst van Volhar-
ding JO19-1 is de kers op de taart van zijn pe-
riode als voorzitter van de jeugdtak van Vol-
harding. Vlak voor zijn afscheid, want na zeven 
jaar geeft Ron van Daal (47) komend seizoen de 
voorzittershamer over aan Antwan Bouten (46). 

Ron van Daal zou je een geboren en getogen 
Volharding-man kunnen noemen. Hij komt uit 
een Vierlingsbeekse voetbalfamilie, speelde in de 
jeugd van Volharding en maakte jarenlang deel uit 
van de zelfbenoemde gouden lichting in de jaren 
‘90 van de vorige eeuw. De geboren Groeninger 
Antwan Bouten daarentegen is een echte 
Volharding-man geworden. “Vanwege het werk 
van mijn vader Piet verhuisden we naar Liempde, 
waar ik in de jeugd bij DVG heb gevoetbald. 
Toen ik 16 was, keerden we terug. Ik heb het wel 
geprobeerd, maar de hogere jeugdteams waren 
niks voor mij.” Met een grijns: “Ik dronk en rookte 
liever. En als ik heel eerlijk ben, was ik ook niet het 
grootste talent van Vierlingsbeek en omstreken.”

Antwan Bouten speelde nog een paar jaar in een 
lager team van Volharding en kwam vervolgens 
jarenlang niet bij de club over de vloer. Totdat zijn 
kinderen Cas en Daan gingen voetballen. Hij werd 
trainer en leider, coördinator van de jeugd , lid 
van de jeugdcommissie en is inmiddels al jaren 
een vertrouwd gezicht langs de lijn bij de rood-
witten. Van Daal heeft er alle vertrouwen in dat 
zijn opvolging in goede handen is. “Antwan kent 
de club, weet hoe de lijntjes lopen en kan organ-
iseren. Bovendien is hij niet bang om moeilijke 
gesprekken aan te gaan en beslissingen te nemen, 
ook als ze niet altijd even leuk zijn. Maar het belan-
grijkste is dat hij, net als ik in de afgelopen jaren, 
kan rekenen op de steun van een hecht team 
betrokken vrijwilligers. Dat is ook de kracht van 

deze club. Dat ik als jeugdvoorzitter nu veren in 
mijn kont krijg vanwege het succes van de JO19-1 
in de afgelopen weken, is niet terecht. Dit is het 
succes van velen, van de club maar vooral van 
de spelers en de begeleiding. Winnen doe je niet 
alleen, maar samen. Als team.”

Het in stand houden en verder verbeteren van de 
jeugdafdeling van Volharding als talentenmotor 
van de club, het verfijnen van de samenwerking 
met Sambeek, waarmee afgelopen seizoen is 
begonnen, en het in goede banen leiden van 
de groei van het vrouwenvoetbal: het zijn drie 
‘thema’s’ die ook de aandacht van de nieuwe 
voorzitter krijgen en hebben. “Maar het belan-
grijkste voor mij is dat iedereen die wil, op zijn of 
haar niveau bij Volharding kan spelen en plezier 
heeft. En dat geldt ook voor de vrijwilligers, want 
die moeten we koesteren. Zonder vrijwilligers, 
geen club.”

Ondanks zijn drukke baan als directeur bij Haveco 
Zitmeubelen in Waalwijk, hoefde Bouten niet lang 
te denken toen hij werd gevraagd om jeugdvoor-
zitter te worden. Waarom niet? “Heel simpel: als je 
met dat Volharding-virus bent besmet, kom je er 
niet meer vanaf. Tevens is het voor mij een mooie 
nieuwe uitdaging en ook een stukje ontspanning. 
In het seizoen ben ik praktisch elke avond even 
op het sportpark. Een praatje hier, een praatje 
daar, dat clubgevoel, heerlijk. Daar krijg je gewoon 
energie van.

Volharding-jeugdvoorzitter Ron van Daal (links) 
schudt de hand van zijn opvolger, Antwan Bouten. 
Foto: Yvonne Jacobs
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Van de Redactie: 

Kort maar krachtig: 

Fijne zomervakantie!

AGENDA
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.
27 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
27 juli Deze maand geen ophaalronde 
  oud ijzer! In augustus kunt u 
  Valentinus weer bellen.
9 t/m 
13 aug Kermis Vierlingsbeek
13 aug KBO: Kermismatinee
19 aug Zonnebloem: Theatermiddag
19 aug Zangvereniging Vondel: Start nieuwe   
 seizoen
22 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
26 t/m 
30 aug Zonnebloem: Collecte
31 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug 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
19 sept DES: Bloemenactie
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!
5 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
9 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
10 nov Zangvereniging Vondel: Vondel neemt   
 deel aan “Concert Zonder Grenzen” in   
 Bergen lb
11 nov Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Café De Zandpoort
14 nov KBO: Herfstwandeling
18 nov VOVG: Sinterklaasviering
28 nov KBO: Sinterklaasmiddag
30 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
3 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
?? dec KBO: Bezoek Chocoladefabriek, 
  Lindt/Kerstmarkt Aken
9 dec Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Café De Zandpoort
11 dec VOVG: Knutselen voor Kerstmis
15 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
 het koningskerkje
17 dec KBO: Kerstviering
19 dec VOVG: Kerstviering
28 dec Deze maand geen ophaalronde 
  oud ijzer! In januari kunt u 
  Valentinus weer bellen.
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2020

18 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond in  
 zaal Concordia
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
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
 Koningskerkje
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

Sraar Hendriks halve eeuw in dienst bij 
Creemers BV

“Schilderen is mijn hobby”

Nee, hij is bepaald geen jobhopper. Integen-
deel, na vijftig jaar is hij zijn werk bij zijn eer-
ste en tevens laatste werkgever Creemers 
BV nog lang niet moe. Waar anderen snakken 
naar hun rust, wil Sraar Hendriks nog hele-
maal niet met pensioen. “Ik ga nog steeds flui-
tend naar mijn werk”, zegt de 65-jarige Vier-
lingsbekenaar, die vrijdag 28 juni zijn gouden 
dienstverband bij Creemers glas-, schilder- en 
onderhoudswerken vierde. 
Door Ron Koenen

Sraar Hendriks ging als vijftienjarig broekie bij het 
bedrijf aan de slag. “Dat was nog in de tijd dat de 
broers Karel en Anton de directie van Creemers 
vormden. Toen ik de lts had afgerond, stond 
Johnny, die later ruim 30 jaar mijn baas was, bij 
ons thuis op de stoep. ‘Wil je schilder worden en 
bij ons komen werken?’, vroeg hij. Ja, dat wilde 
ik wel. Ik heb vervolgens de schilderschool in 
Venray gevolgd en heb nooit spijt gehad van mijn 
keuze. Schilder is een prachtig beroep.”

Natuurlijk, de tijd is veranderd. In de loop der 
jaren maakte Hendriks heel wat wijzigingen 
mee. Hij zag het aantal werknemers bijvoorbeeld 
groeien van vier een halve eeuw geleden naar 30 
in 2019. Moeite om mee te gaan in de tijd, had 
hij naar eigen zeggen nooit. “Kort samengevat 
was je vroeger praktisch alleen met de kwast 

bezig. Toen was het vooral verven, wat behangen 
en af en toe glas zetten. Tegenwoordig doet het 
bedrijf veel meer: spuiten, onderhoud en advies 
bijvoorbeeld. Ik ben gewoon meegegroeid met 
alle veranderingen, zonder problemen. Alleen 
die mobiele telefoons en computers, daar heb 
ik niks mee. Ik heb gewoon een oude mobiele 
telefoon, zonder al dat schuiven op je scherm. 
Ach, als ik maar bereikbaar ben voor het bedrijf 
en met de klanten kan bellen. Dat is voor mij het 
belangrijkst.”

Het familiebedrijf, dat rond 1888 zijn oorsprong 
vond, wordt vandaag de dag geleid door de 
vijfde generatie, in de persoon van Michel 
Creemers. Naast het ‘pure’ schilderwerk biedt 
Creemers diensten aan op het gebied van vast-
goedonderhoud. Sraar Hendriks is trots op de 
rijke geschiedenis van het bedrijf, dat bij de 
viering van zijn 125-jarig bestaan werd onder-
scheiden met het predicaat: ‘Bij Koninklijke 
Beschikking Hofleverancier’. “Natuurlijk, ik voel 
me erg betrokken. Dat kan ook niet anders als je 
hier vijftig jaar werkt. Ik ga nog altijd fluitend en 
lachend de deur uit als ik naar mijn werk ga.”

Wat hij nou het leukste vindt aan het vak 
schilder? Sraar Hendriks: “Het persoonlijke 
contact met de klanten en collega’s én het 
gevarieerde werk. De ene keer werk je bij een 
particulier thuis en de andere keer bij een grote 
woningcorporatie, een ziekenhuis of een inter-
nationaal bedrijf zoals SPGPrints in Boxmeer, 
waar wij ook al zo’n vijftig jaar werkzaamheden 
verrichten. Maar mij is elke klant even lief.” Over 
een jaar lonkt zijn pensioen, maar Sraar Hendriks 
kijkt er bepaald niet naar uit. “Ik hoop ook na mijn 
pensioen bij Creemers te kunnen blijven werken, 
een dag of twee, drie in de week, want thuiszitten 
is niks voor mij. Ik heb maar één hobby: schil-
deren. Daar ga ik binnenkort maar eens met de 
directie over praten…”

Van links naar rechts: Michel Creemers, gouden 
jubilaris Sraar Hendriks en Johnny Creemers. 
Foto: Yvonne Jacobs.
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op dinsdag 13 augustus 2019
in gemeenschapshuis 

Joffershof

met gezellige muziek van

‘De Peelzwervers’
Aanvang  13.30 uur

U komt toch ook !!!

KBO Vierlingsbeek/Groeningen nodigt iedereen van 
50 jaar en ouder uit voor het
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FAMILY OBSTACLE RUN IN VIERLINGSBEEK 
Op 8 september a.s. organiseert de werkgroep Bèkse 
Bruggenloop tussen 14.00 en 16.00u de tweede Family 
Obstacle Run in Vierlingsbeek. 
 

De run loopt via de Legt door het Makkeveld richting 
Ezelshemel en bestaat uit vele (kindvriendelijke) 
hindernissen en uitdagingen! Er wordt op diverse tijden 
gestart vanaf 14.00u tot 15.30u  en je kunt ter plekke een 
voorkeurstijd aangeven. 
De run staat volledig in het teken van BEWEGEN, 
OBSTAKELS, MODDER en vooral PLEZIER.  
Kinderen jonger dan 10 jaar kunnen alleen meedoen 
onder begeleiding van minimaal één volwassene (18+).  
 

Aanmelden voor de Family Obstacle Run kan via 
vierlingsbeek-groeningen.nl / evenementen / 
  

 

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. In de komende nieuwsflitsen geven we je diverse 
tips waardoor je beter voorbereid aan je quiz kan beginnen. 
 

TIP: Maak een voortgangsbord 
 

Zorg dat er een voortgangsbord is waarop iedereen kan zien 
hoe het team er voor staat. Dit kan ouderwets met een flip-
over, maar je kunt het ook digitaal aanpakken. Toon dit 
overzicht op groot scherm ergens in de huiskamer / kantine 
en iedereen weet waar ze aan toe zijn! 
Zie volgende Globaal voor meer tips! 
 
GROEVIE WENST IEDEREEN EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE TOE! 

 

Oefen je mee voor de 
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. 
 

Om alvast in de stemming te komen zie je hier de 
antwoorden op de vragen die in de vorige Globaal 
werden geplaatst. Ook voegen we weer een nieuwe 
vraag toe. 
Vraag 3: 
Voel jij je ook wel eens een vreemde eend? Wij zoeken 
er één…. Welke bekende eend zoeken we? 

 
 
 

 
NIEUW Vraag 4:  
Naar welke 5 spreekwoorden zijn we op zoek? 

 
 

 
 

Wil je elke maandag een nieuwe vraag om mee te 
oefenen? Volg ‘k Wèt’t dan op Facebook of 
Instagram! 
 

Meld je aan voor de dorpsquiz via 
vierlingsbeek-groeningen.nl/ evenementen 

 

Antwoord: Alfred J. Kwak 
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Vierlingsbeek/Groeningen

Diamanten huwelijk familie 
Franssen-van Sambeek 

Leo en Jo Franssen zijn 8 augustus 60 jaar 
getrouwd. Op deze dag wordt dit heugelijke feit 
gevierd met familie en vrienden. 
Het echtpaar heeft 2 dochters, 5 kleinkinderen 
en inmiddels 8 achterkleinkinderen en nog 2 op 
komst. 
Ze wonen na 58 jaar, nog steeds met veel plezier 
aan de Grotestraat in Vierlingsbeek. Samen 
genieten ze met volle teugen van hun mooie tuin. 
Met zijn tweeën onderhouden ze deze met veel 
plezier. 
Ook leggen ze nog graag een kaartje, rikken en 
jokeren zijn hun favoriet. 
Om fit te blijven doen ze aan sport, allebei 
gymmen ze, Jo doet aan jeu de boules en Leo 
biljart regelmatig. 
Verder gaat Jo graag kienen. 
We hopen dat ze nog lang in goede gezondheid 
samen mogen zijn. 

Namens de dochters: Jolanda en Angela

Cartridge inzameling voor KIKA

Het JOC zamelt originele inktcartridges in voor 
KIKA. Deze kunt u afgeven tijdens openings-
tijden of in de brievenbus doen bij het JOC, 
Grotestraat 18a.
                   
Namens KIKA, bedankt.

KERMISMATINEE OP 13 AUGUSTUS
Op dinsdagmiddag tijdens de kermis is weer het 
jaarlijkse kermismatinee in Joffershof.
Iedereen vanaf 50 jaar is welkom om een dansje te 
komen maken. 

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 16 augustus. Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof     
maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag   
Yoga in het Joffershof      
 maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag van 18.45 - 19.45 uur  
 Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal  
 dinsdag van 10.00 - 11.30 uur   
 Info 631839
Jeu de Boules Joffershof    
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur   
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
  Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen  
 woensdag van 13.00 - 14.00 uur
 en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur    
 Info 06 43201502 
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof    
 donderdag van 14.00 - 16.00 uur 
 SWOGB Bewegen voor Ouderen zitgym in  
 het Joffershof
  donderdag van 10.45 - 11.45 uur  
 Info 631839
SWOGB Bewegen voor Ouderen in het Joffershof 
 vrijdag van 9.15 - 10.15 uur    
 en van 10.30 – 11.30 uur     
 Info 631839
SWOGB Volksdansen in Joffershof  
  maandag van 13.30-15.30 uur    
 Info 631806
 0485-573183
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 1e 
zondag van de maand om 14.00 u. Info 632028

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

KBO NAAR KOBLENZ
Op dinsdag 25 juni vertrekt een groep van 39 deel-
nemers al vroeg in de ochtend voor een dagje 
Koblenz. Het zonnetje deed goed zijn best, want 
die dag zou het 36 graden worden.
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Onze buschauffeur Ben had bij de tussenstop, 
vlak bij Koblenz met uitzicht over het Moezel dal, 
gezorgd voor koffie/thee en vlaai. Aangekomen in 
Koblenz stond de Altstadtexpresse klaar voor een 
rondrit door Koblenz. Daarna was het tijd om op 
eigen gelegenheid een lunch te gebruiken in het 
stadje of aan de oevers van de Rijn. Velen van ons 
zaten heerlijk op een terrasje uit de zon. 

De mooie rondvaart op de Rijn en Moezel bracht 
enige verkoeling, zeker als je benedendeks zat 
en alles goed kon bekijken. In het kleine plaatsje 
Kleinmaischeid wachtte ons een prima diner.
De terugreis werd aanvaard en iedereen arri-
veerde weer, na een goed verlopen en mooie reis 
in Vierlingsbeek. Ondanks de warme dag, heeft 
iedereen weer genoten van een fijne dagtocht.

KBO wenst iedereen een fijne en veilige vakantie.

Wisseling van de wacht bij PLUS 
Verbeeten Vierlingsbeek

Binnenkort gaat er een en ander veranderen in de 
organisatie van PLUS Verbeeten Vierlingsbeek. 
Na een dienstverband van liefst twaalf-en-een-
half jaar gaat Sjors Vink (onze bedrijfsleider) ons 
familiebedrijf helaas verlaten. Hij zal vanaf 12 
augustus zijn loopbaan elders vervolgen en dus 
zijn wij op zoek gegaan naar waardige opvolging. 

Wij zijn blij en ook een beetje trots dat wij dit 
intern kunnen oplossen door doorgroei van 
onze mensen mogelijk te maken. In de vorm van 
een driekoppig zelfsturend leidinggevend team 
zal de winkel aangestuurd gaan worden. Deze 
vorm van gedeeld leiderschap is ons als bedrijf 
niet vreemd; in onze winkels in Tegelen en in 

Overloon werken wij hier al jaren met veel succes 
mee. 

Twee van de drie leidinggevenden zijn reeds 
jarenlang een bekend gezicht in onze winkel in 
Vierlingsbeek. Tom Spitters werkt al zesenhalf 
jaar bij PLUS Verbeeten en is al een aantal jaren 
verantwoordelijk voor de afdelingen kruideniers-
waren, zuivel en diepvries. Frans Heinen werkt al 
zestien jaar bij ons familiebedrijf, eerst in Tegelen 
en nu al geruime tijd als afdelingsmanager van 
de AGF- (Aardappelen, Groente en Fruit) en 
onze vers vlees- en visafdeling. Het zelfsturend 
team wordt gecompleteerd door Ruud Peeters, 
reeds 10 jaar een zeer gewaardeerde kracht bij 
PLUS Verbeeten in Tegelen en dus ook al jaren 
bekend met deze vorm van leiderschap. Hij komt 
de gelederen in Vierlingsbeek versterken en hij 
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PLAT BêKS / GRUUNINGS. 
III.
 
’n Raokeliezer. (Een pook.)
 
“Zô stief as un haankhòòlt”. (Stijf, niet soepel. 
Aan een haankhòòlt, een houten dwarsbalk, werd 
vroeger het geslachte varken een poos opge-
hangen, alvorens het werd uitgebeend.)
 
“Die appels zien allemôl verpierd”. (Wormstekige 
appels.)
 
“Staole Jezus”. (Niet uit het evenwicht te brengen, 
onderkoeld, degelijk persoon.) 
“Scheenkezak”. (Scheenk – ham. Afgeleid van het 
Duitse Schinken Met scheenkezak werd een  ruim 
zittende onderbroek bedoeld.)
 
“Haam”. (Platte, leren band voor de borst van 
een trekpaard. Door sommigen werd een bh van 

zal zowel de brood, vleeswaren en kaas als de 
kassa- en service-afdeling gaan aansturen. 

Van link naar rechts: Ruud Peeters, Tom Spitters 
en Frans Heinen.

Gezamenlijk verdelen zij de bedrijfsleiders-
taken op persoonlijke competenties, kwaliteit 
en interesse. Ruud zal hierbij het belangrijkste 
aanspreekpunt naar buiten zijn. Samen zullen zij 
voor onze medewerkers en voor onze klanten 
zorgen. Zodat PLUS Verbeeten Vierlingsbeek 
een fijne plek blijft waar je niet alleen je dage-
lijkse boodschappen haalt maar waar we ook 
een ontmoetingsplek en bindende factor voor 
Vierlingsbeek en omstreken blijven.

Wij danken Sjors voor de mooie jaren en wensen 
hem veel succes met zijn nieuwe job! 

moeder de vrouw vergeleken met een haam. Wat 
oneerbiedig.)
 
“Heej ( of zeej) kiekt of d’r op geschote is”. (Een 
schichtige, opgejaagde indruk maken. “Schouw 
kieke”.)
 
“Unne kolf ien de bôks”. (Een laag kruis in de 
broek.)
 
“Bonemeule”. (Snijbonenmolen. Ook gezegd van 
iemand met wijde neusgaten.)
 
“Schieren hóónd / schieren hêrring”. (Gezegd over 
een mager persoon).
 
“D’n dieje hêt ’n par stüvers”.  (Hij heeft een paar 
stuivers. Vroeger gezegd van een vermogend 
man. Zijn rijkdom hoefde niet per se in zijn knip 
te zitten; die kon ook gemeten worden naar bv. 
zijn stukken grond. Akkers, weiden, bospercelen. 
Deze welgestelden stonden maatschappelijk in een 
hoog aanzien. Men kon het zelfs tot burgemeester 
schoppen.)
 
Nelson

MVC ‘64 uitslag loterij

MVC’64 bedankt alle kopers van onze jaarlijkse 
huis aan huis lotenverkoop.

Kijkt U ook eens op onze website voor de thuis-
wedstrijden en actuele berichten van onze 
vereniging! www.mvc64.nl

De gewonnen prijzen kunnen, tegen inlevering 
van het juiste lotnummer, afgehaald worden bij  
Leanne Oudenhoven, Vierlingh 10, Vierlingsbeek 
tel: 631940

Loterij 29 juni 2019

      Lotnr

1 Prijs American smoker barbecue 0996

2 Prijs Bonnen Bolle Buik t.w.v. €40,00 2288

3 Prijs Mexicaanse schalenset 1735

4 Prijs Wandrekje met bakje 0456

5 Prijs Zwarte thermoskan 3683

6 Prijs Tafelventilator 0819

7 Prijs Citruspers 1130

8 Prijs Frosted wijnglazenset 1312

9 Prijs Setje bakvormen 3198

10 Prijs BBQ tools 2274

11 Prijs Sapkan met rekje 0120

(De prijzen moeten vóór 1 januari 2020 zijn 
afgehaald)



10

      JPRJEP   JPRJEP  JPRJEP  JPRJEP  JPRJEP 

WIE staat er op 18 januari 2020 
op de planken tijdens 

Ôjjem van Ėge Bôjjem 

Na de zeer succesvolle 36e  aflevering is op zaterdag 18 januari 2020 alweer de 37e editie van 
de Liedjesavond georganiseerd door Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek! 

Wij zijn  ook dit jaar weer op zoek naar solisten/duo’s/trio’s/ groepen die deel gaan nemen 
met een eigen geschreven nieuw nummer. Dus vriendengroepen, buurtgenoten, families, 

leden van verenigingen uit Vierlingsbeek en Groeningen, 

MELD JE AAN!!!! 

DENK je... ik wil best mee doen maar ik kan geen carnavalsnummer bedenken… zoek contact met ons. 

Er zijn personen die jullie ook daar in kunnen en willen begeleiden. 

Voor meer informatie of voor opgave van deelname kun je contact opnemen met: 

Margreet Cuijpers: margreet.verbeeten01@gmail.com (06-47485225) 

of met Yvonne Peters: j.y.peters@ziggo.nl (06-29135073) 

Geef zo spoedig mogelijk door wanneer je mee wilt doen. De sluitingsdatum voor het aanleveren van de 
muziek is  10 oktober. De arrangeurs kunnen dan aan het werk. 
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HUISARTSENPRAKTIJK MOSCH/ 
MOSCH-VAN DEN BORN IS 
GESLOTEN VAN MAANDAG 22 JULI 
T/M/ VRIJDAG 2 AUGUSTUS 
Voor dringende zaken die niet kunnen 
wachten, kunt u gebruik maken van de 
waarneming: 
Letters A t/m J: 
van den Boom tel: 0478- 641202
Letters K t/m Z:                           
Mooij tel: 0478- 640840

Op maandag 1 juli 2019 heeft 
Vondel het seizoen afgesloten met 
een gezellige avond in de repetitie-
ruimte bij Concordia.

Deze keer zijn er zelfs twee jubi-
larissen die in het zonnetje en de 

bloemetjes worden gezet. Annie Thijs en Ellen van 
Rijswijck beiden 25 jaar lid van Vondel.

De jubilarissen worden gefeliciteerd en op toepas-
selijke wijze toegezongen.

Ook is er een bloemetje voor onze dirigent Eric 
Roefs.

Onder het genot van een drankje en een hapje is 
het daarna; Quizz - time.
In groepjes wordt de kennis van Vondel en van 
Vierlingsbeek getest.

Op maandag 19 augustus start Vondel weer met 
de repetities.
Wees welkom om vrijblijvend een aantal repetities 
bij te wonen.
Vondel repeteert bij Concordia van 20.00 uur 
-22.00 uur.

Wij gaan ons dan voorbereiden op deelname aan 
het “Concert Zonder Grenzen” in Bergen Lb. op 10 
november.
En uiteraard ook het Kerstconcert in het 
Koningskerkje op zondag 15 december.

15 AUGUSTUS    
MARIA TEN HEMELOPNEMING   

Donderdag 15 augustus a.s., feestdag 
van Maria ten Hemelopneming, bidden wij 
‘avonds om 19.00 uur het Rozenkransgebed in 
de Kapel onder de toren.

Wij hopen veel mensen te mogen verwelkomen 
op deze feestdag van MARIA.

Liturgiegroep VIERLINGSBEEK / MAASHEES.

Jubilaris Onze Lieve Vrouwe Gilde 
 
Op tweede Pinksterdag was het 40 jaar geleden 
dat Gildebroeder Aloys de Groot zijn lidmaatschap 
begon bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde Holthees. 

Hij werd op deze dag hiervoor gehuldigd en heeft 
een zilveren schild hiervoor mogen ontvangen.
Aloys is tijdens zijn lidmaatschap bijna 25 jaar 
voorzitter geweest van de vereniging. Ook is hij 
onze vaste hoofdvaandeldrager. 

Wij wensen hem nog vele jaren toe bij het Onze 
Lieve Vrouwe Gilde!

Flessenactie groep 8 voor
schoolreis naar de Efteling
 

Al weer even geleden op Woensdag 12 juni zijn we 
met groep 8 naar de Efteling geweest.
Dankzij uw gulle bijdragen tijdens onze flessenac-
tie begin januari is deze dag een groot succes ge-
worden.
Dank jullie allemaal namens de leerlingen van 
Groep 8.
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www.hondenpretpark.nl
liane@hondenpretpark.nl

06-24548745      Facebook

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

Fons Peltenburg

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

Leeijen
       Metsel en
   Tegelwerk
           Voor elke klus
         Tel: 0478-631807          Mob.: 06-38092677

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

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                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

24

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

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl
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Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

kijk op de website www.salontoine.nl

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

WIJ ZIJN STAAN (BIJNA!) DE HELE ZOMER VOOR U KLAAR
M.U.V. WEEK 31: GESLOTEN • WEEK 32: DONDERDAG GESLOTEN

FIJNE ZOMERVAKANTIE!
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

 Heerlijke- vers gekoelde blauwe bessen 
Blauwbessenautomaat. 

 
24 uur per dag open  /  Tel. 06 55372696 
Vierlingsbeekseweg 54   Overloon 
 

19

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Restaurant - Grand café - Proeverij

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

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden
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Warme Bakker Degen
Reclame 22 t/m 27 juli
 	Kersenyoghurtvlaai € 10,80 
 	Maisbrood € 2,50 
 	Roomboter croissant € 0,65
2,05 
Reclame 29 juli t/m 3 augustus
 	Abrikozenvlaai € 7,75 
	 	Tarwebrood € 2,10
 	4 Zomerbolletjes + 1 gratis

Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

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

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Restaurant - Grand café - Proeverij

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

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

 

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

Aanbiedingen van 5 t/m 14 augustus zie op 
www.bakkerijdegen.nl/aanbiedingen
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

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

  
  

   
   
 

  
  

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

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
Spoorstraat 102

6591 GV  GENNEP
tel. 0485 51 31 80

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

Facebook Profile Gennep

Gesloten op maandag


