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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

26 januari 2016, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

31e jaargang no. 2       20 januari 2016

Eigen beheer Koningspark.

Drie hoveniers uit Vierlingsbeek, 
Jeroen Weijmans, Bart van den 
Heuvel en Gijs Wijnhoven gaan 
geheel belangeloos dit jaar het 
park aan de Spoorstraat verfraai-
en door o.a. selectief te snoeien, 
de paden opnieuw te verharden, 
extra perken aan te leggen, en 
bollen en heesters te planten. 
Dit plan hebben ze gezamenlijk 
besproken met leden van de 
werkgroep groen van de 
Dorpsraad en met Dhr. Van Dinter 
van de Gemeente, die deze 
plannen goedgekeurd heeft. 
Hij kwam met het idee om in het 
kader van burgerparticipatie het 
onderhoud van het Koningspark 
en omgeving te laten adopteren 
door de Dorpsraad. 
Deze is hier mee akkoord gegaan 
en heeft inmiddels de overeenkomst ondertekend. Het betreft dan de groenstroken aan de Dominee- en 
Willem I straat, het park en de hagen aan de Spoorstraat tegenover het park. Qua oppervlakte voldoet het 
aan de gemeentelijke norm. De gemeente stelt hier een jaarlijkse vergoeding van ca € 2000 tegenover. Dit 
bedrag zal besteed worden aan de verfraaiing van ons dorp.

Het onderhoud bestaat uit:
- het jaarlijks snoeien van het bosplantsoen en het verwijderen van het snoeihout;
- 4 maal per jaar maaien van een strook tussen weg en bosplantsoen;
- het verwijderen van zwerf- en bladafval;
- het tweemaal per jaar knippen van de blokhagen aan de Spoorstraat 
- het verwijderen van onkruid in en rond de blokhagen.

Het grasveld wordt door een aannemer gemaaid. 
We denken dat jaarlijks 5 dagdelen met een aantal personen voldoende moet zijn om de klus te klaren. 
 
Enkele dorpsraadleden hebben al aangeboden om te helpen. We hopen dat meer mensen zich opgeven. 
Ook als U minder dan vijf dagdelen vrij denkt te kunnen maken zouden wij met Uw hulp al blij zijn.

Namens de werkgroep groen van de Dorpsraad,
Rein Verhoeven, Ben Bloemberg, Juul de Bont.
Voor opgave en informatie:
Tel: 631723
E-mail: reinverhoeven@gmail.com
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Van de redactie:
●	 Niet alleen in ons eigen dorp verdwijnen 

winkels.....
●	 Voor Peter en Wilma (en personeel) zijn de 

weken in januari nu toch echt de laatste 
loodjes, en voor ons de laatste door hen 
gebakken frietjes en en zeker ook de 
befaamde frikandel speciaal!

●	 De volgende Globaal komt nét voor 
de carnaval uit en wordt daarmee óns 
carnavalsnummer.

●	 Noteer nog even in Uw (wellicht nog relatief 
lege agenda): Tussen Kunst en Kitsch vanuit 
Het Oorlogsmuseum in Overloon, wordt 
uitgezonden op woensdag 17 februari. Dat 
was haast een "thuiswedstrijd" en op zo'n 
opnamedag zijn we toch stil trots en voelen 
we ons verbonden met Overloon alsof we 
nog de oude gemeente Vierlingsbeek zijn...

AGENDA:
2016:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag
Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Alles bijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen  in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
21 jan KBO: Snertwandeling + kaarten in 
  Joffershof
22 jan Gryphus: open podium:TALENTENTUIN:  
  STRESSED + EUWENS & VAN BOMMEL 
  + BLUEZTRAIN; zaal open: 20.30 uur;  
  aanvang: 21.00 uur
23 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
24 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
29 jan Gryphus: SOOS GRYPHUS; 12-18 jaar;  
  aanvang 20.00 uur
29+30 jan CV de Keieschieters: Zittingsavond
30 jan Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?
  Valentinus 632426 draaien!
2 febr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 febr KBO: Carnavalsmiddag in Joffershof
5 febr CV de Keieschieters: Carnavalsvrijdag

5 febr Concordia: Hitteavond 2016; thema:
  MIDDELEEUWS HITTEFEEST; Zaal open 
  21.00 uur; Vrij entree; Voor info: 
  helgo@ziggo.nl
6 febr Gryphus: carnaval; 32e KÈÈSTEENEBAL: 
  DOAR KUNDE GÈN PIEL OP TREKKE  
  aanvang: 21.09 uur
7 febr Het prinselijk Ontbijt 2016
7 febr Gryphus: carnaval: Kèèsteenebal
7 febr Herberg Thijssen: Vrêmde Vogelfestival;  
  aanvang 17.00 uur
7t/m9 febr CARNAVAL
11 febr KBO: Lezing Pol van Boekel in Joffershof
12 febr Gryphus: Cabaret: Thomas Smith; 
  Aanwezig (try-out); zaal open: 20.30 uur;
27 febr Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
27 febr Gêf ’t dûr: Beek an Toffel; 
  aanvang 19.00 uur; Eten bij de kok thuis.
   (www.bibliobeek.nl)
1 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
3 mrt KBO: Bedevaart Smakt
12 mrt Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve
13 mrt NK Maasheggenvlechten te Vierlingsbeek 
  (Klaphekken); van 11.00 uur tot 17.00 uur  
18 mrt KBO: Jaarvergadering in Joffershof
18 mrt Gryphus: Cabaret: Omar Ahaddaf >   
  Grenzeloos; zaal open: 20.30 uur
19 mrt ODBN: Landelijke Opschoondag 2016
19 mrt KBO: Nationale Opschoondag
26 mrt Ophalen oud papier: ZEV,
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 mrt
tot 2 apr Collecte Samen Sterk voor goede   
  doelen
5 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5-6 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie
7 apr KBO: Lente-Natuurwandeling
8 apr Gryphus: Cabaret: Thijs van de Meeberg; 
  Er Mag Gedanst Worden (try-out) zaal  
  open: 20.30 uur
16 apr Gryphus: bandwedstrijd; Op Ut Tuffelke
30 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?
   Valentinus 632426 draaien!
3 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
12 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
26 mei KBO: Busdagtocht
28 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2-4 juni Zanggroep Evergreen: Revue
7 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
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  aanvang 20.00 uur in Joffershof
9 juni KBO: Fietsdag
19 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2016
25 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
30 juni KBO: Lezing Stap voor Stap in Joffershof
30 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Deze maand geen  
  ophaalronde oud ijzer! In augustus   
  kunt u Valentinus weer bellen.
16 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof
25 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
31 aug t/m

 4 sept KBO: Meerdaagse reis naar Sigmaringen
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
11 sept Beek Beweegt: 4e editie 
  Bekse Bruggeloop
15 sept KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
22 sept KBO: Fietsmiddag
24 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien! 

29 sept Groenings koor: bloemenactie
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
21 okt KBO: Spellenmiddag in Joffershof
27 okt KBO: Excursie
29 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
3 nov KBO: Filmmiddag met KBO Maashees
17 nov KBO: Herfstwandeling
26 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
20 dec KBO: Kerstviering in Concordia
31 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

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

Kerstviering Harmonie de 
Herleving in samenwerking met 
basisschool Laurentiushof
December was een speciale maand voor basis-
school Laurentiushof. Al enige tijd was een werk-
groep actief bezig een grootse kerstviering op po-
ten te zetten. De harmonie druk aan het repeteren 
en de kinderen op school vierden Sinterklaas! 
Op 7 december zijn de kinderen ook intensief aan 
de slag gegaan om hun bijdrage aan deze viering 
goed voor te bereiden om uiteindelijk samen met 
harmonie de Herleving te mogen schitteren op het 
grote podium in de kerk. Een initiatief dat is ont-
staan vanuit Symphonica in Sporto, waar vereni-
gingen en andere organisaties elkaar opzoeken 
voor een intensievere samenwerking om in bewe-
ging te komen.
Wij kijken terug op een geweldige kerstviering. De 
klanken van de harmonie in een prachtig versierde 
en verlichte kerk met het spel van de kinderen en 
enorm veel geïnteresseerden (ruim 600 mensen). 
Kinderen op school heerlijk aan de tappashapjes, 
gingen op toerbeurt naar de kerk om het kerstver-

haal van Scrooge en de bijbehorende muziek aan 
te kleden met hun spel. De kinderen hebben het als 
erg indrukwekkend en mooi ervaren om voor zoveel 
mensen het podium te mogen vullen en een steen-
tje bij te dragen aan het kerstgevoel van eenieder.
Na afloop heeft iedereen nog kunnen nagenieten 
onder het genot van wat lekkers op een sfeervol 
aangekleed plein tussen de kerk en school.
Tegen iedereen die op wat voor wijze dan ook zijn 
of haar steentje bij heeft gedragen om deze viering 
mogelijk te maken, willen wij nogmaals zeggen: 
dank je wel!
Deze viering is ook opgenomen op dvd! Daarnaast 
zijn, zowel op school als in de kerk foto’s gemaakt. 

Deze dvd met film en foto’s is t/m 1 februari bij 
te bestellen op school door een envelop met 
naam, adres en een bijdrage van €7,50 in te 
leveren!

Harmonie
de
Herleving



4

Vierlingsbeek/Groeningen

Snertwandeling
Donderdag 21 januari wordt de jaarlijkse snertwan-
deling gelopen. De wandeling duurt zo’n 1½ uur, 
daarna wordt u een heerlijke snert aangeboden, die
net als vorig jaar bereid wordt door Jeanne Vervoort.
De start is om 13.30 uur bij het Joffershof. Degene 
die niet mee kunnen wandelen is er de mogelijkheid 
om vanaf 13.30 uur in het Joffershof een kaartje te 
leggen of te sjoelen. Daarna kunnen we dan geza-
menlijk genieten van de snert. Deelname is gratis. 

Samen eten    
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 27 januari om 17.00 uur bij 
“De Bolle Buik” in Maashees. Kosten € 15,00. 
Aanmelden kan tot 20 januari bij Jan Spee, 
Cath. de Berthoutstraat 10.

Carnaval
Vrijdag 5 februari is de jaarlijkse seniorencarnaval 
in gemeenschapshuis Joffershof. Prins Ben neemt 
afscheid en daarna zal de nieuwe prins of prinses 
bekend gemaakt worden. Er zullen diverse 
optredens zijn van bekende Vierlingsbekenaren en 
ook Prins Tonnie en Jeugdprinses Wiep zullen een 
bezoek brengen. En natuurlijk is er gezellige 
carnavalsmuziek. Deze middag begint om half twee. 

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 29 januari en 12 februari  
Aanvang: 13.45 uur

KBO soos-inloop-middag
Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten, 
rummikub spelen of sjoelen in gemeenschapshuis 
Joffershof. Ook voor een kopje koffie bent u van 
harte welkom van 14.00 tot 16.00 uur.

Vaste activiteiten 
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het 
Joffershof 
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur in 
het Joffershof Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in 
het Joffershof Info 631986
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen 
van 13.00-14.00 uur van 14.15-15.15 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur 
                           Info 06 43201502
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor 
Ouderen aangepast niveau van 11.00 - 11.45 uur 
in het Joffershof                  Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag van 
14.00-16.00 uur in het Joffershof
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen 
van 09.15-10.15 uur en van 10.30-11.30 uur in het 
Joffershof                    Info 631232
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof 
13.45 uur                        Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst 
alleengaanden om 14.00 in Joffershof Info 632028

Carnavalstoto
Uitslag derde trekking 
Pries Lotnummer:  Naam: 
1e Pries:  € 55,-    1031       Bockweg
2e Pries:  € 33,- 1150        Oudenhoven
3e Pries:  € 22,- 514         Joosten
4e Pries: Vrijkaart pronkzitting    
 927          De Wijse
Extra Pries: waardebon van Restaurant 
de Vier Linden. 226      Spee Janssen

Heb je geen tijd of zin om te koken? 
Geen probleem. Bij LekkerBèks staan dagelijks 
vers bereide maaltijden klaar om mee te nemen. 
Thuis alleen nog even opwarmen in de oven of 
in de magnetron.

Carnaval bij LekkerBèks 
LekkerBèks heeft tijdens de carnaval een huiska-
merrestaurant. Op 7, 8 en 9 februari kan Lekker-
Bèks iedere avond, rond de klok van 18.00 uur, 
een groep van maximaal 12 personen ontvangen. 
Dan is het direct aanschuiven bij de gedekte tafel 
en genieten. Geserveerd wordt een keur aan 
lekkere gerechten, zowel voor de vleesliefhebber 
als de vegetariër. Denk aan goulash, wintergroen-
tenstoofpotje, versgebakken gevuld brood… 
Ontdek de (h)eerlijke smaken van LekkerBèks: 
lekker, gezond en makkelijk! Reserveren kan tot 
31 januari. 

Let op vol=vol.

Judith Rouwens 
Tel. 06-14050298 
www.lekkerbeks.nl 
info@lekkerbeks.nl
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Kom jij ook naar het eerste enige 
echte Vrêmde Vogel Festival?

Op carnavalszondag 7 februari (na de boerenbrui-
loft) ben je om 17.00u van harte welkom op het 
enige echte Vrêmde Vogelfestival in Vierlingsbeek 
bij Herberg Thijssen.
We hebben een vol programma met allerlei lokale 
optredens van jong tot oud op het gebied van zang, 
dans, muziek, cabaret en kwats.
Er is een echte catwalk waarop alle Vrêmde Vogels 
met elkaar de strijd aangaan om het thema PAS-
SIE te presenteren en met de bokaal naar huis te 
gaan. Aanmelden voor de catwalk kan tijdens het 
festival en is toegankelijk voor alle leeftijden. 
Voor alle artiesten ligt een mooie medaille 
klaar. 
Ook zullen ‘de Medlies’ (Vrêmde gasten) het festi-
val muzikaal ondersteunen.

Het wordt gewoon een kei vrêmd en gezellig festi-
val wat kan duren tot in de kleine uurtjes, dus zorg 
dat je erbij bent.
Het festival is een vervolg op het succesvolle 
hoedjesbal van vorig jaar.

Groeten van de organisatie van het Vrêmde Vogel 
Festival,
Christa Moeskops, Marion Reefs, 
Lisette Verploegen, Maarten en Tineke Hermans.
 
Voor meer info:   
vremdevogels@gmail.com

Oliebollenactie weer geslaagd!!!
De 52e oliebollenactie van het J.O.C. is weer voor-
bij en we kunnen terugkijken op wederom een ge-
slaagde actie voor onze stichting en de inwoners 
van Vierlingsbeek en Groeningen.
Door de inzet van de vele vrijwilligers en het grote 
aantal oliebollen-bestellingen die de inwoners van 
beide dorpen wederom bij ons geplaatst hebben 
moesten wij deze keer weer bijna 8000 oliebollen 
bakken en bezorgen. 
Door dit aantal is deze actie voor het J.O.C. ook 
deze keer weer een financieel succes geworden. 
De opbrengst wordt gebruikt ter ondersteuning van
de bij het J.O.C. aangesloten clubs, dus voor de 
jeugd en jongeren van Vierlingsbeek en Groenin-
gen. 
Indien er ondanks onze goede zorg voor de kwali-
teit iemand om wat voor reden dan ook niet tevre-
den is over de geleverde oliebollen kunt u contact
opnemen met Hans Hendriks (tel. 631802); we 
zullen dan gezamenlijk tot een oplossing van de 
klacht proberen te komen. 
 
Daarnaast wil het J.O.C.-bestuur haar dank uitspre-
ken aan de volgende personen/ondernemingen 
die een bijdrage hebben geleverd aan deze actie:

●	 Johan van den Boogaard (loods)
●	 Bakkerij Degen uit Overloon
●	 PLUS Verbeeten Vierlingsbeek 
●	 Hoes Errogas Nijmegen b.v.
●	 Cafetaria de Zwaan
●	 Boomkwekerij de Schans uit Groeningen
●	 Alle vrijwilligers van binnen en buiten het J.O.C. 
●	 Het bestuur van het J.O.C.

Lokaler kunnen we het niet 
maken.

Un mooie Beks-Gruuningse dag.
Zondag 7 februari 2016. Vanaf ca. 8.49 uur ver-
trekt de raad van 11 vergezeld van Carnavalsmu-
ziek om de jeugdprinses Wiep en Adjudante Em-
mie en de het Prinsentrio dat 3 dagen gaat heer-
sen van huis uit op te halen.

Om 11 minuten voor 10 (9.49 uur) zal de Carna-
valsvlag gehesen worden. De officiële start van 
carnaval 2016. Aansluitend zullen vanaf 11 over 10 
(10.11 uur) de Keieschieters en Keieschieterinne-
kes ontvangen worden voor het Grote Prinsenont-
bijt 2016 bij Concordia.
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Genietend van de vrolijke klanken van lokale en in-
terlokale carnavalsschlagers zullen als laatsten de 
Boerenbruiloft, de jeugdprinses en haar gevolg en 
daarna de carnavalsvereniging hun intrede doen.

Om 11 minuten over half 11 zal het ontbijt van 
start gaan.

We kunnen gaan genieten van een royaal ont-
bijt met echte lokale producten. Wat dacht u van 
heerlijke verse eieren van Sraar Timmermans, op 
zaterdag zaten ze nog in de kip en op zondag op 
uw bordje. Wat dacht u van een heerlijk glas bio-
logische melk van niemand minder dan bioboer, 
Erik Lamers. En het biologisch ontbijtspek, vers 
voor u gebakken en afkomstig van echte Bonte 
Bentheimer varkens die in Groeningen bij het oude 
kasteel van Han Morsink aan de Voortweg opge-
groeid zijn. Van deze unieke soort stamboekvar-
kens, die in de vorige eeuw in Oost Nederland en 
het aangrenzende deel van Duitsland gehouden 
werden,  zijn er nog ca. 100 in Nederland, waarvan 
3 in Groeningen. En dan heerlijk biologisch appel-
sap van Wim Geurts van het Hofke uit Groeningen. 
De ambachtelijke broden en broodjes worden na-
tuurlijk ’s morgens vroeg gebakken door de bak-
kers van PLUS Verbeeten. Lokaler kunnen we het 
niet maken.

Gedurende het ontbijt zullen lokale artiesten hun 
opwachting doen om u te entertainen waardoor 
het ontbijt nog veel lekkerder en gezelliger zal wor-
den. Voor kinderen is een speciale kinderopvang-
zaal gereserveerd om, zodra ze wat gegeten heb-
ben lekker wat te kunnen spelen. Mochten ze een 
dutje willen doen dan kan dat in een van de gere-
serveerde kamers van Concordia. Wel graag tijdig 
boeken via de bestelsite. Lokaler kunnen we het 
niet maken.

Om 11 minuten over half 2 zal de boerenbruiloft 
van start gaan. Petra vur als ge raot wilt van Math 
en Soof van de Maasstraot & Dennis van Astrid 
Logjes, van vruuger unne Paplippel uut Keldonk 
tot now unne Keieschieter uut Bèèk, in de hoofd-
rol beloofd dat ook weer een gezellig spektakel te 
gaan worden. We kunnen ons niet voorstellen dat 
er geen bezwaren tegen dit onechte huwelijk zul-
len zijn.

Om 16.00 uur kunnen kleintjes aan de slag op het 
kriebelbal in Groeningen.

Vanaf 17.00 uur kunt u bij Concordia genieten van 
een heerlijke en stevige carnavalsmaaltijd.
In de vroege avond zal de jeugdraad met Prinses 
Wiep en Adjudante Emmie aantreden bij De Wilde-
man om voor te gaan op het jeugdbal. 
In de avond gaan we in café Concordia onder het 
genot van vlotte en veelal lokale carnavalsmuziek 
er een knallende avond van maken. Prins en raad 
van 11 zullen hun intrede doen alsmede onze ei-
gen hofkapel. De Tutteflutters, inmiddels voor de
vierde keer in Beek zullen aantreden en waarschijn-
lijk komt “ ‘t moiste ok nog”. In de late uurtjes zal 
Keieschietersland langzaamaan wat rustiger gaan 
worden en gaan we moe maar voldaan huiswaarts 
om ons voor te bereiden op de maandag.

 Om deel te nemen aan het ontbijt moet u 
zich wel van te voren aanmelden.

 Dit kan tot zondag 31 januari. U kunt dan 
kaarten bestellen via. 

 www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop
 Kosten kinderen t/m 88 cm zijn gratis (maar 

moeten wel aangemeld worden).
 Van 89 cm tot 14 jaar is de bijdrage € 5.55.
 Vanaf 14 jaar is de bijdrage € 11.11.
 De reservering is pas definitief als de 
 betaling binnen is.



7



8

 

 

 

   

 

Stg. GroeVie is ondersteunend en verbindend 
voor de leefbaarheid in Vierlingsbeek en 
Groeningen. 
Stichtingen en organisaties kunnen een beroep 
doen op kennis en ervaring bij het organiseren 
van hun ‘leefbaarheids’ activiteiten en/of 
initiatieven. Ook zal de stichting zelf initiatieven 
ontplooien die bevorderlijk zijn voor de 
leefbaarheid. 

Stand van zaken Stg. GroeVie 
We hebben vijf vaste werkgroepen die 
ondersteunend en faciliterend  zijn voor 
leefbaarheidsinitiatieven in Vierlingsbeek en 
Groeningen. Dit zijn:  
1. Veiligheid en Vergunningen; ben je op zoek 
naar de richtlijnen voor het opzetten van een 
vergunningaanvraag of een veiligheidsplan , dan 
kun je bij deze werkgroep terecht. 
2. PR en communicatie; hierbij kun je terecht als 
je vragen en of tips nodig hebt hoe je jouw 
evenement onder de aandacht kunt brengen. 
Ook kun je ondersteuning krijgen bij het 
schrijven en redigeren van persberichten en/of 
het aanmaken van een 
facebookpagina/evenement. 
3. Vrijwilligerspool; deze werkgroep heeft een 
overzicht van vrijwilligers die aangegeven 
hebben op welk gebied en voor hoeveel tijd, zij 
vrijwillige taken willen/kunnen uitvoeren ter 
ondersteuning van de leefbaarheid. 
4. Fondsen/subsidiewerving; deze werkgroep 
gaat actief op zoek naar mogelijke fondsen en/of 
subsidies die aangevraagd kunnen worden voor 
de bevordering van de leefbaarheid.  
5. Beheer en vervoer Symphoniekar; deze 
werkgroep draagt zorg voor het vervoer en 
beheer van de Symphoniekar. 

KENNIS DELEN IS SAMEN LEREN 
Gezocht: Geldzoekers en PR mensen  
We zoeken nog vrijwilligers die kennis en 
ervaring hebben en/of zich willen verdiepen 
in: 
1. Het vinden en aanvragen van financiële 
regelingen/ subsidies/ fondsen ten behoeve 
van de leefbaarheid in Vierlingsbeek en 
Groeningen. 
2. PR-werkzaamheden 
Heb je interesse? Neem contact op met 
stggroevie@gmail.com 
 

 

Wat  doet GroeVie in 2016? 
Bestaande verenigingen/stichtingen kunnen 
ondersteuning vragen aan GroeVie bij de 
uitvoering van hun activiteit en/of initiatief. 
We gaan jaarlijks enkele speerpunten bepalen die 
we zelf uitwerken, aanpakken en of organiseren.  
Binnen GroeVie hebben we vier 
aandachtsgebieden bepaalt nl: 
Kunst/Cultuur, Natuur, Bewegen en Zorg. 
Enkele speerpunten in 2016 zijn: 
1. Het bieden van aanvullende activiteiten en 
ondersteuning bij PR, Veiligheid en Vergunningen 
tijdens het NK Maasheggenvlechten wat op 13 
maart a.s. in Vierlingsbeek wordt georganiseerd. 
2. Ondersteuning van de Bekse Bruggenloop op 11 
september 2016 op het gebied van PR, Veiligheid 
en Vergunningen. 
Andere speerpunten worden op dit moment nog 
nader onderzocht, hier komen we op terug. 

Reminder: 
Beek an Tôffel  

op 27 februari 2016 om 19.00u 
Hobby koks bereiden en presenteren een maaltijd uit 

eigen keuken. 
Met 6 tot 8 personen deel je een tafel en je kunt 

genieten van een lekkere dorpsmaaltijd bij de kok 
thuis. Meld je aan via www.bibliobeek.nl/gef-t-dûr 

 
 

Gastadres voor NK Maasheggenvlechten 2016 
Op 13 maart 2016 wordt tussen 11.00u en 17.00u 
het Nederlands kampioenschap 
Maasheggenvlechten in Vierlingsbeek 
georganiseerd. Ons doel is natuurlijk dat de vele 
bezoekers van  dit grote evenement kennismaken 
met mooie oude ‘natuurlijke’ tradities in relatie tot 
de Maasheggen. We willen dat iedereen ervaart 
hoe gastvrij ons dorp is, zodat men er nog vaker 
terugkomt.  De werkgroep Maasheggenvlechten 
uit Vierlingsbeek en Groeningen werkt op dit 
moment  keihard aan een aantrekkelijk Beks-
Groenings aanbod. (naast het traditionele 
programma)  

            
 

Stichting GroeVie 
Leefbaarheid Groeningen/Vierlingsbeek 
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JOC gebouw; Grotestraat 18a Vierlingsbeek 

Gratis Entree! En wie 
het best verkleed is 

kan een prijs winnen 
Denk A.U.B. aan brandveilige carnavalskleding en wij houden niet 
van klapperpistooltjes!! Er wordt ook chips, snoep en drinken 
verkocht (drinken € 1,00 en snoep en chips € 0,50), dus het is handig 
als de kinderen een beetje geld meenemen. Eigen  snoep en drinken 
is daarom ook niet toegestaan en wordt ingenomen bij de entree. 

Vrijdag  
5 Februari 2016 
19:00 – 21:00 

Jeugdprinses Wiep 
komt langs met haar 

gevolg!! 
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Museum in opmars

Het Oorlogsmuseum Overloon heeft in 2015 
meer bezoekers ontvangen dan in de laatste 
jaren daarvoor. Bijna 123.000 mensen bezochten 
het museum, een groei van tien procent ten 
opzichte van 2014.

Het museum schrijft dit toe aan meerdere oorzaken. 
Zo stond in 2015 de 70-jarige bevrijding centraal in 
een groot deel van Nederland. Daardoor was er 
veel aandacht voor het thema Tweede Wereldoor-
log. Daarnaast organiseerde het museum méér 

evenementen dan in het jaar daarvoor. Het best 
bezochte evenement was Militracks, met 12.000 
bezoekers. Bovendien mocht het museum ook niet
klagen over de gunstige weersomstandigheden. 
Zo kwam bijvoorbeeld in december een, voor die 
maand, ongebruikelijk groot aantal bezoekers naar 
Overloon, niet gehinderd door vorst of ijzel.
Het nieuwe jaar zal voor het museum opnieuw een 
bijzonder zijn, want het bestaat zeventig jaar. 
Het was in 1946 het eerste oorlogsmuseum van 
Nederland. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt 
rond de zomer een nieuwe vaste tentoonstelling in 
gebruik genomen en wordt afscheid genomen van 
de vorige, die 35 jaar lang het hart van het museum
vormde. 
In 2016 hoopt het museum opnieuw tenminste 
120.000 bezoekers te mogen verwelkomen, waar-
onder een groot aantal leerlingen van het basis- en 
voortgezet onderwijs.

Veranderingen in de zorg

Het steunpunt mantelzorg Land van Cuijk or-
ganiseert op dinsdagochtend 2 februari 2016 
weer een bijeenkomst van de mantelzorggroep 
Boxmeer. Deze bijeenkomst  vindt plaats in het 
De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49 in Box-
meer van 10.00-12.00 uur. Deze keer zal Berthel 
Goossens van het Advies en Informatiepunt 
(Sociom) voorlichting geven over de verande-
ringen in de zorg in 2016 waar mantelzorgers 
mee te maken hebben. 
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CURSUS: RONDKOMEN MET 
INKOMEN 

Sociom organiseert een cursus: ‘Kijk op geld’ 
waarvoor nog plaatsen vrij zijn.

Inhoud van de cursus
Veel mensen in Nederland worstelen met hun 
financiën. Het is een kunst om met een beperkt 
budget elke maand weer rond te komen. Verande-
ringen in de samenleving zoals het belastingstelsel, 
de zorgverzekering, de vrije energiemarkt en de 
toeslagen hebben het er niet gemakkelijker op ge-
maakt. In deze cursus krijgt u handvatten aange-
reikt om, ondanks deze veranderingen, controle te 
houden over uw budget en uw administratie. 

Enkele thema’s
administratie ordenen;
maken van een financieel overzicht;
budgetteren;
hoe voorkom ik schulden?;
voorzieningen, wet- en regelgeving;
verzekeringen en bijzondere uitgaven.

Doelgroep: alle inwoners van het Land van 
Cuijk. 

Tijdstip: donderdagochtend van 
 09.30 tot 11.30 uur.
Start cursus: 3 maart 2016
Aantal 6 bijeenkomsten op 03-03-16,

Elke bijeenkomst is er ruimte om ervaringen uit te 
wisselen onder het genot van een kopje koffie. 
Daarnaast wordt er een thema behandeld. Dat kan 
iets informatiefs zijn, maar ook een ontspannende 
activiteit of een excursie. De bijeenkomsten in 
Boxmeer vinden iedere eerste dinsdagochtend 
van de maand plaats (m.u.v. de maanden januari, 
augustus en november) van 10.00-12.00 uur.

De bijeenkomst is gratis en toegankelijk voor alle 
mantelzorgers uit het Land van Cuijk, ook mantel-
zorgers die niet eerder aanwezig zijn geweest bij 
de bijeenkomsten van de mantelzorggroep zijn deze
 avond van harte welkom. Opgave is niet nodig.

Voor meer informatie Steunpunt Mantelzorg Land 
van Cuijk, telefoon 0485-846739 email info@man-
telzorglvc.nl

bijeenkomsten: 10-03-16, 17-03-16, 24-03-16,
 31-03-16 en 07-04-16.
Locatie: Bilderbeekstraat 44, 
 5831 CX Boxmeer.
Cursusleiding: 2 sociaal werkers van Sociom.
Kosten: de cursus wordt gesubsidieerd 

door de gemeente Cuijk 
 waardoor er voor u geen 
 kosten aan verbonden zijn.
Informatie/ U kunt contact opnemen met 

Sociom in uw eigen 
inschrijving: woonplaats of met het centrale 

bureau in Cuijk: 
 t: 0485 - 31 62 04,                  
 e-mail: info@sociom.nl 

Documentaire: 40 jaar mantelzorg 
voor zus

Kom kijken naar ‘Jeannes gang’ 
 
Deze film beschrijft het verhaal van Rinel van 
Venrooij die al 40 jaar voor haar zusje Jeanne 
zorgt. Jeanne belandde op jonge leeftijd in de 
psychiatrie op Coudewater in Rosmalen. 

In de docu wordt samen met Rinel terug geblikt op 
een leven van zorgen. Gang Geel, onze verblijfs-
afdeling op afdeling De Vonder in Rosmalen, waar 
Jeanne de laatste vier jaar van haar leven woonde 
en zich geliefd en thuis voelde, wordt ook bezocht. 
In de docu maak je kennis met Jeannes buren: 
een kleurrijk stel bewoners en hun verzorgers. 

“In een tijd waarin ‘zorgen over de zorg’ dagelijks 
de media domineren, vergeten we wel eens te 
kijken naar de echte mensen binnen de zorg. 
Overleven met een lach en een traan - dat doen de 
mensen in deze film dwars door alle transitiestor-
men heen”, aldus de maakster Tanja Nabben.  
 
De film wordt 21 januari a.s. vertoond van 
19.00-21.00 uur in de De Weijer Boxmeer - 
De Raetsingel 1. 

Rond de vertoning kunnen bezoekers in gesprek 
met vertegenwoordigers van familie, begeleiding 
en behandeling.
Ook de filmmaakster is aanwezig.
 
Toegang is gratis; kaarten bestellen kan op 
www.ggzoostbrabant.nl/jeannesgang
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Stichting Laurentius 
Vierlingsbeek nieuws

Nieuws van de gebeurtenissen in de kerk in de-
cember jl 
➣	Op 9 december is de kerststal in de kerk opge-

bouwd. De kerstbomen zijn gratis ter beschik-
king gesteld.

➣		In een volle Laurentius kerk hebben op 17 de-
cember jl.  de leerlingen van basisschool 
Laurentius samen met Harmonie de Herleving 
het kerstverhaal van Dickens ‘Scrooge’ opge-
voerd. Een prachtige uitvoering waar vele men-
sen van genoten hebben. 

➣		1e , 2e en 3e kerstdag was de kerk geopend 
van 11:00 tot 16:00 uur en hebben tegen de 
300 mensen een bezoek gebracht en onder 
meer de mooie Kerststal bekeken.

➣		29 december is De Stichting Laurentius Vier-
lingsbeek  officieel bij Notaris Rieff opgericht.

➣		Het concept plan van aanpak ligt ter bestude-
ring bij enkele bestuursleden van de parochie 
MMvdK. Hun bevindingen worden binnenkort 
besproken. Dit vergezeld met 925 (!) handteke-
ningen van mensen die het initiatief ondersteu-
nen.

➣		Op de site www.vierlingsbeek-groeningen.nl/
verenigingen/stichting-laurentius-vierlingsbeek/

 vindt u informatie over de Stichting Laurentius 
Vierlingsbeek en de doelstellingen die de stich-
ting voor ogen heeft mbt de Laurentiuskerk.

Zo gauw er weer verder nieuws is brengen wij u 
hiervan op de hoogte.

Bestuur Stichting Laurentius Vierlingsbeek
Joop Verbeeten, Rene Schaeffers, Sjaak Verstegen 

Maasziekenhuis:                                       
pasfoto bij patiëntregistratie

Maasziekenhuis Pantein maakt voortaan pasfoto’s 
van patiënten voor het interne, elektronisch patiën-
tendossier. Dit gebeurt uit het oogpunt van patiënt-
veiligheid en om te voldoen aan de landelijke eisen 
van patiëntidentificatie en patiëntverificatie.

Controleplicht
Het ziekenhuis zet deze stap omdat medewerkers 
en hulpverleners een controleplicht hebben. Het 
gebruik van een pasfoto draagt bij aan zorgvuldige 
en veilige zorg. De specialist of polimedewerker 
ziet zo in één oogopslag wie hij of zij voor zich heeft. 

Geleidelijke invoering
De komende tijd worden alleen pasfoto’s van nieu-
we patiënten gemaakt. Daarna volgen bestaande 
patiënten. De foto’s worden toegevoegd aan het 
elektronisch dossier van de patiënt. Dit dossier is 
om privacyredenen alleen zichtbaar voor de be-
trokken zorgverleners.

Belangrijk: legitimatie 
Een patiëntkaart of ponsplaatje, zoals het Maas-
ziekenhuis dat in het verleden kende, wordt niet 
meer gebruikt. Identificatie gebeurt tegenwoordig 
met behulp van een geldig legitimatiebewijs en het 
burgerservicenummer (BSN). Het is om die reden 
noodzakelijk dat een patiënt die naar het ziekenhuis 
komt altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich heeft.
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vrijdag 22 januari > open podium > 
TALENTENTUIN: STRESSED + EUWENS 
& VAN BOMMEL _ BLUEZTRAIN
Dat het in de regio barst van het kunstzinnig talent.
Alle reden voor Gryphus om dit talent een kans te 
geven tijdens een nieuw open podium: de Talenten-
tuin. Na de succesvolle eerste editie is het van-
avond tijd voor het vervolg. Tijdens deze tweede 
Talententuin presenteren zich Stressed (rock uit 
Lottum), Euwens & Van Bommel (classic pop uit 
Maashees en Vierlingsbeek) en Blueztrain 
(onvervalste blues uit Vierlingsbeek en omstreken). 
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis

vrijdag 29 januari > 12-18 jaar > SOOS 
GRYPHUS
Gryphus wordt SOOS GRYPHUS. Althans op 
vrijdag 29 januari. Een speciale avond voor jeugd 
in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. SOOS GRYPHUS. 
Er is van alles te doen. Lekker chillen met je 
vriend(inn)en. Lekker je eigen muziek draaien. 
Lekker gamen op een grootbeeldscherm. Lekker… 
ja, wat eigenlijk niet. Geen alcohol, dat niet, maar 
voor de rest kan er veel. Kom dus vooral eens kij-
ken in SOOS GRYPHUS. Voor de entree hoef je 
het niet te laten want die is gratis. En ook helemaal 
gratis, de klap op de vuurpijl: de heerlijke Hardcore 
Happiness van DJ Peerke!
aanvang: 20.00 uur > entree: gratis

zoaterdag 6 fibbrewari > carneval > 32E 
KÈÈSTEENEBAL: DOAR IS GÈN PIEL 
OP TE TREKKE!
Ja minse, of ut stukske van Griefus ien dit carne-
valskrèntje nou grote meuk of juust hielaries wurdt, 
DOAR IS GÈN PIEL OP TE TREKKE! En of dizze 
ediesie van ut Kèèsteenebal nou vur ut niggenen-
twintigste of derstigste keer wurdt gehouwe, DOAR 
IS GÈN PIEL OP TE TREKKE!. En of Kèèsteenebal 
2016 nou op vrejdag of zoaterdag 6 fibbrewari ge-
houwe wurdt, DOAR IS GÈN PIEL OP TE TREKKE! 
En of de soos dan um precies nege uur of pas um 
nege ovver nege ope gut, DOAR IS GÈN PIEL OP 
TE TREKKE! En of de minse nou mit de been of 
mit de erm buute zulle hange, DOAR IS GÈN PIEL 

OP TE TREKKE! En of d’r op dizzen oavend nou 
alleen kneiters van hits gedrèèjd goan worre,DOAR 
IS GÈN PIEL OP TE TREKKE! En of d’r nou 1, 2 of 
misschien 11 presentators zulle zien um op dizzen 
oavend alles ien goeie bane te leije, DOAR IS GÈN 
PIEL OP TE TREKKE! En of ut barpersoneel d’n 
gansen oavend van begin tot end vur ow kloar zal 
stoan, DOAR IS GÈN PIEL OP TE TREKKE! En of de 
glèèskes bier goed zulle smake ien Griefus, DOAR 
IS GÈN PIEL OP TE TREKKE! En of d’r dan nou veul
gelache of gebeûkt zal worre, DOAR IS GÈN PIEL 
OP TE TREKKE! En of ge dizzen oavend moie 
prieskes kunt winne of juust verlieze, DOAR IS GÈN 
PIEL OP TE TREKKE! En of de Kèèsteene dit joar 
nou un prins, prinses of misschien nog wel un an-
dere variejant zulle kriege, DOAR IS GÈN PIEL OP 
TE TREKKE!? En of ge dizzen oavendwèr es unne 
Gruuningse mins tèège zult komme, DOAR IS GÈN 
PIEL OP TE TREKKE! Of misschien wel unne 
Mezesse, DOAR IS GÈN PIEL OP TE TREKKE! En 
of ge nou spiekers op laag water zut kunne zuuke, 
DOAR IS GÈN PIEL OP TE TREKKE! En of d’r ouwe 
of neije koeie uut de sloot gehald goan worre, DOAR 
IS GÈN PIEL OP TE TREKKE! En of ge dan achter 
de feite an of juust d’r veur goat lope, DOAR IS GÈN 
PIEL OP TE TREKKE! Of ge zult kunne heure hoe 
ut klökske thuus nie tikt, DOAR IS GÈN PIEL OP TE 
TREKKE! En of ge dan zut kunne zien woar ut gras 
altied gruuner is, DOAR IS GÈN PIEL OP TE TREK-
KE! Of dèt ge wer es d’n bink uut gut hangen, 
DOAR IS GÈN PIEL OP TE TREKKE! En of ge diz-
zen oavend mit minse gut proate woar ge normaal 
nooit mit wilt proate, DOAR IS GÈN PIEL OP TE 
TREKKE! Of dèt ge van unne kouwe kermis thuus 
zut komme, DOAR IS GÈN PIEL OP TE TREKKE! 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                                                   

 
 

 

 adverteren
doet verkopen

          kusterscatering.nl
     
            Soetendaal 8
          Vierlingsbeek 
            0478-632213

U kunt bij ons terecht voor 
ontbijt                     broodjes                      lunch 
     koud buffet   warm buffet     thema buffet      
hapjes                    tapas                     barbecue 

Maar ook voor de complete verzorging  
van uw tuinfeest 

En of ge zut goan mitmake hoe Lazarus zich nege 
van de tien keer vuult, DOAR IS GÈN PIEL OP TE 
TREKKE! Of dèt ge dizzen oavend de bluumkes 
buute kunt goan zette, DOAR IS GÈN PIEL OP TE 
TREKKE! Of dèt ge de boel de boel kunt loate, 
DOAR IS GÈN PIEL OP TE TREKKE! Of dèt ge d’r 
achter kunt komme hoe unne koe un haas vangt, 
DOAR IS GÈN PIEL OP TE TREKKE! Of dèt ge diz-
zen oavend achter ut net zut visse, DOAR IS GÈN 
PIEL OP TE TREKKE! En of ge d’r nou wel of gèn 
spiet van kriegt as ge nie noar ut Kèèstenebal ien 
Griefus gut, DOAR IS GÈN PIEL OP TE TREKKE! 
En of ge nou carneval alleen gut vieren of dèt ge 
da mit zien alle gut doen, DOAR IS GÈN PIEL OP 
TE TREKKE!
anvang: neege nuur > intree: vur niks

vrijdag 12 februari > cabaret > 
THOMAS SMITH > AANWEZIG (try-out)
In België is Thomas Smith niet alleen bekend van 
zijn superenergieke theatershows vol improvisatie, 
maar ook van de tv‐hitserie Foute Vrienden, waar-
van dit jaar zelfs een filmversie in de bioscoop werd
uitgebracht. Smith was headliner van de succes-
formatie De Bourgondische Belgen, te zien in Zon-
de van de Zendtijd en komt nu eindelijk met een 
soloshow naar de Nederlandse theaters. In Aanwe-
zig brengt hij op soepele en sympathieke wijze een 
wagonlading grappen, veel improvisatie en sterke 
stand‐up. Waarmee hij meteen zijn Vlaams-Britse 
roots heeft verraden. “Smith heeft een zalige mi-
miek in huis en beweegt zijn lichaam als John 
Cleese op karateles.” (De Standaard)

zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > 
reserveren: 0478.631802/630508 of 
www.gryphus.nl > win gratis entreekaarten bij 
PLUS Verbeeten

in petto
zaterdag 27 februari > concert > BEUKFEEST: 
PONOPTIKON + DISTILLATOR + KAASSCHAAF

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Judith Rouwens 
Laurentiusstraat 57
5821 AV Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl 
info@lekkerbeks.nl

Open dagelijks: 
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

Ook dan kunt u op ons rekenen!

Minder mobiel?

Bankieren bij Rabobank betekent 
bankieren zoals u dat wilt.

Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze 

kantoren in Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen 

mogelijk, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke 

beperking.

In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien 

Lemmens of Anja van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van  

uw bankzaken.

Bel voor een bezoekafspraak 
met (0485) 450 450

Een aandeel in elkaar

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

 

Boukje Weel

Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T  0478 - 561156
I  www.boukjeweel.nl

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw 
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop 
rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect
tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk 
van ons werk.
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info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Warme Bakker Degen
Reclame: 25 t/m 30 januari
	 ●  Appelspeciaalvlaai €10,35
	 ●  Rozijnenbrood klein €1,90
	 ●  Pompoenpitbrood €2,30
Reclame: 1 t/m 6 februari
	 ●  Carnavalsvlaai €10,35
	 ●  Huiknappers €2,00	

	 ●  8 Worstenbroodjes + 2 gratis
Maandag 7 en dinsdag 8 februari zijn 

wij gesloten i.v.m. de carnaval.
Irenestraat 2

5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Bandenhandel Groeningen 

Voor al uw zomer- en 
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erflanden 17 
5831 ZA Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237

Openingstijden:
Maandag  18.00 - 22.00 uur
Woensdag  18.00 - 22.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur

Gradje 
Tweewielers-reparatie 

Voor al uw fietsreparaties 

De Bunder 7 5821GC 
Vierlingsbeek 

06-17769196
gradjewelbers@kpnmail.nl 
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Vanaf heden zijn we weer in het bezit van 
twee tapijtreinigers voor de verhuur. 
De tarieven zijn voor: een halve dag slechts 
€ 10,00 en voor een hele dag € 17,50.
De reiniger kost € 5,95 per liter wat goed is voor 55m2. 
Uiteraard kunnen wij de  tapijtreiniger brengen 
en ophalen. (ook voor autobekleding en bankstel)
Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

Tapijtreiniging

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

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

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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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HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!

Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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












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

Opzoek naar nieuwe meubels?

Neem eens contact op met ons.

Wij maken meubels speciaal 
voor u op maat.

Schootsveld 5  Vierlingsbeek 0478-632232

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

Gespecialiseerd in:
●	 Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●	 De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●	 De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●	 Hotstone en orang Malu massage
●	 Microdermabrasiebehandelingen
●	 Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368
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0478 631 252  0478 641 312 0478 631 901

DROOMAUTO VINDEN? 

BEL VOOR AANKOOPADVIES

W W W . A U T O K U S T E R S . N L


