Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen
Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag
9 februari 2016,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.
dorpsbladglobaal@home.nl
31e jaargang no. 3

3 februari 2016

Hallo inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen,
Het gaat er ook dit jaar weer van komen:
De Week van de Goede Doelen onder de noemer van “Samen Sterk voor
Goede Doelen”.
De collecte vindt dit jaar plaats op dinsdag 29 maart en donderdag 31 maart.
Ook dit jaar hebben we 12 deelnemende verenigingen/organisaties en dat wil zeggen dat u de mogelijkheid
heeft om al deze doelen in een keer te steunen.
Wij hopen dat ook dit jaar Vierlingsbeek en Groeningen dit initiatief goed ontvangen en met een gulle gift de
doelen ondersteunen.
Want alleen met uw gift staan wij “Samen Sterk voor Goede Doelen”

Op Bs. Laurentiushof te Vierlingsbeek zijn
Zoë de Bruijn en Tygo Nabuurs gekozen
als boerenbruidspaartje van cluster 1-2.
Zij worden op vrijdagmorgen 5 februari
tijdens het carnavalsfeest op school
in de onecht verbonden.
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3 mrt
8 mrt

KBO: Bedevaart Smakt
VOVG: Internationale vrouwendag:
Buffet bij de Bolle Buik
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
22 mrt
VOVG: Rondleiding bij de Plusmarkt in
Vierlingsbeek
26 mrt
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
29 mrt
Collecte Samen Sterk voor goede
tot 2 apr doelen
3 apr
Harmonie de Herleving:
uitwisselingsconcert met Lent;
Concordia.; aanvang 11.00 uur
5 apr
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 - 6 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse
bloemenactie
7 apr
KBO: Lente-Natuurwandeling
7 apr
VOVG: Lezing door medewerker Rooyse
Wissel
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
17 apr
Harmonie de Herleving:
uitwisselingsconcert met Maashees en
Holthees Locatie: Maashees
gemeenschapshuis; aanvang 11.00 uur
20 apr
VOVG: Rayonreis naar Amsterdam en 		
Volendam
26 apr
VOVG: Zwemmen Thermaalbad Arcen
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
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 		
Koningskerkje
11 mei VOVG: Jaarlijkse wandelavond
12 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
23 mei VOVG: Blote voetenpad
24-27
JOC: PLUS Wandel4daagse
mei
georganiseerd door het JOC
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
aanvang 20.00 uur in Joffershof

Van de redactie:
●

●

Opnieuw asielzoekers bij Jäger in
Grünewald??? Voor een termijn van 10 jaar?
Dat maakt wellicht ook bij ons, inwoners van
Vierlingsbeek (en natuurlijk ook van
Maashees) een discussie los. Menigeen
herinnert zich een eerdere huisvesting van
asielzoekers (gezinnen/families).
Iedereen unne kei, kei, kei gezellige en
moie carnaval toegewenst! ALAAF, ALAAF,
ALAAF!!!!!

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.
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;
16 febr VOVG: Veilingavond
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)
29 febr VOVG: Gezellig avondje schilderen
1 mrt
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
IBAN: NL77 RABO 0154 3925 02
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
Website: www.vierlingsbeek-groeningen.nl
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9 juni
14 juni
19 juni
24 juni
25 juni

KBO: Fietsdag
VOVG: Bezoek aan de rozentuin Haps
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2016
VOVG: Jaarlijkse fietsdag
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
KBO: Lezing Stap voor Stap in Joffershof
Harmonie de Herleving: Zomerconcert
van harmonie en slagwerkgroep
De Herleving Locatie: Vierlingsbeek, 		
bij de watermolen; aanvang 11.00 uur
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196 Deze maand geen
ophaalronde oud ijzer! In augustus 		
kunt u Valentinus weer bellen.
KBO: Kermismatinee in Joffershof
KBO: Fietsen naar Kevelaer
Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!

1 okt
4 okt

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
14 sept VOVG: Najaarsontmoeting
15 sept KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
19 sept VOVG: Roei clinic in Katwijk
22 sept KBO: Fietsmiddag
24 sept Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
29 sept Groenings koor: bloemenactie

6 dec

30 juni
10 juli

30 juli

16 aug
25 aug
27 aug

5 okt
11 okt
17 okt
21 okt
27 okt
29 okt
1 nov
3 nov
3 nov
15 nov
17 nov
26 nov

11 dec
14 dec
20 dec
31 dec

KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
VOVG: Toetjesbuffet
VOVG: Zwemmen Thermaalbad Arcen
VOVG: Workshop porselein beschilderen
KBO: Spellenmiddag in Joffershof
KBO: Excursie
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
KBO: Filmmiddag met KBO Maashees
VOVG: Bezoek aan de moskee in Venray
VOVG: Lezing door de Nederlandse 		
Hersenstichting
KBO: Herfstwandeling
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
VOVG: Kerstmarkt
VOVG: Kerstviering
KBO: Kerstviering in Concordia
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

Deelparochie St. Laurentius.

Het begon op carnavalsdinsdag (1982) 's nachts
rond 12 uur. De carnavalsvereniging ging van de
Wildeman naar hun residentie De Zwaan. Wij (Rien
Nillesen, Rene Roosen en ondergetekende) liepen
er mooi achteraan, totdat de deur bij de Zwaan
voor onze neus werd dichtgedaan. Wij naar de
achterkant van de zaal (destijds was daar een hele
grote raam) tegen de ruit aan tikken, maar werden
daar weggejaagd door de uitbater met een zeer
grote hond. Uiteraard waren wij boos en tijdens
het eieren eten bij Nillesen aan de Luciastraat ontstond het idee dat we het jaar daarop op de
prinsenreceptie onze mening zouden uiten.

Overleden:

Joep Wijnhoven, 90 jaar.

Gewoon, sociaal, betrokken bij alles wat met
de gemeente Vierlingsbeek, verenigingen en
mensen te maken had.

Misintenties:

Zondag 14 februari in Theobalduskerk te
Overloon:
10.30 uur: Eucharistieviering:
intentie: Wies Stoffelen - Smits.

Januari 1983, er werden papieren mutsen gemaakt bij Roosen.
Vrijdags voor carnaval was het spaarkas lichten bij
Concordia en er zat een net opgerichte joekskapel
(de Zeiverzek) lekker te blazen. Het was gezellig
en er werd ineens gehost in de cafe. Tijdens een
polonaise kwam Rene op het idee om de mutsen
te halen. 11 mannen hadden een papieren muts en
Corke Peeters de prinsenmuts. Dat was de eerste
prins op de Hit. Samen met Cor stonden wij op het
biljart en ik als verse vorst hield een toespraak en

33e HITTENAVOND
DE HISTORIE.
De Hittenavond (vrijdags voor carnaval) is niet
meer weg te denken in het carnavalsgebeuren.
Maar van de bezoekers weten er maar weinig hoe
zo'n avond is ontstaan.
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Berichten uit het veld

de alternatieve carnavalsvereniging "t Hitje" was
ontstaan. (helaas zijn daar geen foto's van)

Wist u dat we met z’n allen hier in een heel mooi
stukje Nederland wonen? Vooral ook wat betreft
vogels.

Sindsdien hebben we in totaal 14 jaren ( 10 jaren
in het cafe, daarna in de zaal) met steeds meer
succes geweldige Hitjes Avonden gehad, waarbij
de creativiteit hoogtij vierden. Iets wat tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend is. Wij konden met
weinig materialen en met nog minder geld iets op
het podium laten zien. Zoals oa. Vrouwe Heze /
Beks Blauw / Zwets & Zwam / Assekruus (uit
Nijmegen) / Luf / Dolly Hots / Han-nie / Vader
A.Braham + W.ilma / Zangeres Zonder / Hein.O
en niet te vergeten de"Egte Bekse Sjippendeels".
Dat was maar een kleine greep van onze fantasieën en parodieën. En niet te vergeten de prinsen van de HIT - Cor Peters (1983) / Wim de Hoog
(1984) / Wilfried Dinnesen (1985) / Ben Blenckers
(1986) / Willy Schouenberg (1987) / Cees v.d.
Molengraft (1988) / Jos Nillesen (1989) / Sjaak Bus
(1990) / Wim Geurts (1991) / Bert Moeskops (1992)
/ Arno Thijssen (1993) / Marty Verhoeven (1994) /
Frank Welbers (1995) / Paul Deenen (1996) / 1997
geen hittenavond door omstandigheden / Rene
Roosen (1998) eeuwige prins.

Voor de nieuwe SOVON vogelatlas van Nederland
heb ik, als 1 van de 1800 vrijwilligers, het gebied in
en rondom Vierlingsbeek gedurende een tweetal
jaren in zomer en winter mogen tellen op vogels.
(SOVON staat voor Samenwerkende Organisaties
Vogelonderzoek Nederland). Wellicht heeft u me
wel eens zien lopen of fietsen met mijn verrekijker
of telescoop en wellicht heeft u toen gedacht wie
is toch de vreemde vogel? Welnu dat was ik, bezig
voor de vogelatlas of voor een ander project van
SOVON.
Ook nu loop en fiets ik nog wekelijks door de omgeving om de vogelstand in de gaten te houden.
Op mijn tochten word ik telkens weer verrast door
opmerkelijke waarnemingen. Bijvoorbeeld de
verschillende soorten ganzen die hier verblijven.
Ik heb ontdekt dat, van de 13 ganzensoorten die
in Nederland voorkomen, er 8 soorten in en rondom Vierlingsbeek te zien zijn. Grauwe Gans, Nijlgans, Canadese Gans, Toendrarietgans, Kolgans,
Brandgans, Boerengans en Indische Gans komen
hier allemaal voor. Van de laatste twee soorten zijn
er maar een paar soms te zien tussen de andere
ganzen. De soorten zijn met behulp van een
verrekijker goed te herkennen als je weet wat de
kenmerken zijn. De belangrijkste kenmerken zal
hierna kort uitleggen.

Op vrijdag 20 februari 1998 is het doek gevallen.
1998 was een bijzonder jaar voor de oprichters
van de Hit - Rien Nillesen was toen Prins Der Keieschieters, Rene Roosen was de laatste prins van
de Hit en ik werd op 21 februari Prins van de Kééstenen. En vanaf 1999 tot heden zijn onze opvolgers nog steeds bezig om de mooiste avond voor
de carnaval te maken.
Vastelaovund saame
Eric Smits ( ooit Vorst-12)

Carnavalstoto

Uitslag achtste trekking

Pries
Lotnummer:
1e Pries: € 55,- 804
2e Pries: € 33,- 180
3e Pries: € 22,- 664
4e Pries: Vrijkaart pronkzitting
302
Extra Pries: waardebon van
Restaurant de Vier Linden.
715

Uitslag negende trekking
1e Pries: € 55,- 1044
2e Pries: € 33,- 665
3e Pries: € 22,- 377
4e Pries: Vrijkaart pronkzitting
1203
Extra Pries: waardebon van
Restaurant de Vier Linden.
432

Naam:
Vink
Goore- Deenen
Klaassen
Verbeeten
Maartens
De Haas
Klaassen
Boom
Gooren
Smolders
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te zien. Kolganzen zijn echte grazers en graaneters, daarom zitten ze ook het vaakst op graslanden, vooral langs de Maas.
Een andere soort, die ook gemakkelijk te herkennen is, is de Brandgans. Het is een heel mooie
kleine gans die broedt op Nova Zembla en enkele
schiereilanden in de Barentz Zee en de Witte Zee.
Tegenwoordig broedt een klein deel van deze ganzen ook in Nederland en zelfs in de Maasheggen
heb ik broedgevallen waargenomen. De Brandgans is een kleine zwart-wit gans met een geheel
witte kop, kleine snavel en zwarte hals. Het zijn
ook echte grazers die op de graslanden langs de
Maas, vooral in de buurt van de veerpont, te zien
zijn.

De Grauwe Gans komt het meest voor en is in de
zomer en winter te zien. Zijn naam zegt het al. Het
is een forse overwegend grijze gans met een grijze
kop, grijze vleugels, een grote oranje-roze snavel
en dito poten. Het is een gans die ook in de omgeving van Vierlingsbeek broedt.
De Nijlgans is een andere gans die hier in zomer
en winter te zien is. Het oorspronkelijke broedgebied van deze gans ligt in Egypte langs de Nijl. De
Nijlganzen hier zijn allemaal afstammelingen van
uit ganzenhouderijen ontsnapte exemplaren. Bij
ons broeden ze in bomen in de Maasheggen in
grote nesten van andere vogels die soms gekraakt
worden. De Nijlgans is te herkennen aan een grijs
onderlichaam, bruine vleugels en bovendelen en
een chocoladebruine vlek rondom het oog. Verder
staat hij hoog op de poten. Hij kan vaak erg agressief zijn voor soortgenoten maar ook voor andere
vogels.
De grote Canadese Gans is hier nog niet zo lang te
zien. Deze forse ganzensoort komt oorspronkelijk
uit - jawel - Noord Amerika, Alaska en Canada.
Ook deze ganzen die wij hier zien zijn afstammelingen van ontsnapte siervogels uit parken. Deze
gans is te herkennen aan zijn forse formaat, zijn
lange zwarte hals en zijn zwarte kop met witte kinband. Het lijkt alsof hij een hoofddoek op heeft.
Wat is er mooier dan op een heldere winteravond
tegen zonsondergang grote slierten ganzen te zien
vliegen en horen gakkeren. Dat zijn dan meestal
Toendrarietganzen of Kolganzen.
De Toendrarietganzen broeden op de toendra’s
van West-Siberie. Ze zijn overwegend bruingrijs
met een donkerbruine hals en kop en een zwarte snavel met oranje bandje. De poten zijn gelig
van kleur. Toendrarietganzen komen af op resten
aardappelen, suikerbieten en mais. Ze zijn niet erg
schuw en komen zelfs af op akkers die gedeeltelijk
binnen de bebouwde kom van Vierlingsbeek liggen.

De Toendrarietgans, Kolgans en Brandgans zijn
echte trekvogels die hier overwinteren. Wist u dat
deze ganzen afstanden afleggen van 3200 tot
4800 km (enkele reis) om hier te komen en dat ze
vanaf Nova Zembla elk jaar weer Vierlingsbeek
perfekt weten te vinden. Ik denk niet dat een willekeurige inwoner van Nova Zembla of Noord-Oost
Rusland ooit gehoord heeft van Vierlingsbeek.
Laat staan dat hij weet waar het ligt.
Let tijdens uw wandeling of fietstocht maar eens
op groepen ganzen en probeer de soorten te herkennen. Het is een leuke bezigheid vooral als je de
aard en geschiedenis van deze vogels een beetje kent. En als u een groep ganzen in beeld heeft
is het mooi om te zien dat er altijd enkele ganzen
waakzaam rondkijken terwijl de anderen grazen.
Natuurlijk worden ze na enige tijd afgelost zodat
ook zij kunnen eten.
TIP: Een verrekijker doet wonderen.
Ton van den Berg

De hier overwinterende Kolganzen zijn voor het
merendeel afkomstig uit Noord-West Rusland, Siberie en Nova Zembla. Deze ganzensoort is heel
gemakkelijk te kerkennen aan de witte bles boven
de roze snavel en de zwate strepen dwars over
hun buik. Dit is ook tijdens het vliegen heel goed

5

6

JOC gebouw; Grotestraat 18a Vierlingsbeek

Vrijdag
5 Februari 2016
19:00 – 21:00
Jeugdprinses Wiep
komt langs met haar
gevolg!!

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.
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Lezing Pol van Boekel

Op donderdag 11 februari mogen wij niemand
minder dan Pol van Boekel, onze voetbal-scheidsrechter uit Vierlingsbeek, bij de KBO verwelkomen.
Ook niet leden zijn van harte welkom. De lezing
begint om 13.30 uur, wordt gehouden in de
Joffershof en duurt tot 15.30 uur. Pol zal met
gebruikmaking van beamer en videobeelden alles
laten zien waarmee een scheidsrechter in het
Betaalde Voetbal mee te maken heeft. Tevens
zal hij over zijn belevenissen in het Internationale Voetbal vertellen. Over zijn ontmoetingen met
Messi, met Ronaldo en bijvoorbeeld Arjan Robben.
Over de Europese Kampioenschappen in 2012,
over de finales van de Europa League en de
Champions League, waarbij hij aanwezig was.

Vierlingsbeek/Groeningen

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.
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(gratis); telefonisch via het nummer
024 - 622 13 46 of via internet (www.cinetwins.nl).
Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 6581
AC Malden.

Kortom een lezing, die je als (voetbal)liefhebber
niet mag missen en ook niet meer snel de kans
voor zult krijgen. Tot ziens op donderdag 11 februari in de Joffershof.

Kiendata

Actie hulphond:

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 12 en 26 februari Aanvang: 13.45 uur

plastic doppen sparen!

KBO soos-inloop-middag

Super fijn dat velen van U aan mijn oproepjes
gehoor hebben gegeven en fanatiek plastic
dopjes sparen voor Actie Hulphond!
Die doppen vind ik bij thuiskomst in het groene
emmertje bij de poort en neem ik wekelijks weer
mee naar een verzamelpunt!
Alle beetjes/dopjes helpen en blijven welkom!
Zodra de actie eindigt zal ik dat ook weer in
Globaal vermelden!.
Met dank voor alle moeite!

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 en van 14.15-15.15 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur
Info 06 43201502
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor
Ouderen aangepast nivea 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

Ivonne van Sambeek (Vlasakker 25).

EHBO-cursus:

EHBO bij Kinderen
Weet jij wat je moet doen als een baby of
kindje een ongelukje krijgt?
Zich verslikt en in nood is?
Nee? Volg dan deze EHBO-cursus,
Start: woensdag 16 maart 2016.
Deze cursus richt zich in het bijzonder op
(jonge) ouders, opa’s, oma’s, oppas- en
gastouders.
Info: n.barten@kpnplanet.nl
of tel. 0485-382595

Frans bedankt

Seniorenbios

De volgende voorstelling is op dinsdag 16 februari
om 15.45 uur met de film: “Turist”.
Het verhaal:
Een Zweeds gezin is naar de Franse Alpen afgereisd voor een welverdiende skivakantie met elkaar.
De zon schijnt en de sneeuwhellingen zijn spectaculair, maar tijdens een van de lunches worden ze
overvallen door een lawine die alles op zijn kop
zet. De gasten schieten in paniek alle kanten op
en moeder Ebba roept haar man Tomas om hulp
terwijl ze haar kinderen probeert te beschermen.
In plaats van zijn gezin te redden, zet Tomas het
echter op een lopen. Hoewel de lawine op tijd onder controle gebracht wordt en een ramp uitblijft,
heeft Tomas’ instinctieve keuze grote gevolgen
voor de rest van de skivakantie.

Hoe lang is het geleden dat hij het stokje overnam.
Niemand wist het. Kom er dan maar eens achter.
Na veel denkwerk en navragen zijn we toch te weten gekomen dat ongeveer 25 jaar geleden dat
Frans Kusters het stokje overnam van Albert
Theunissen. Het varkentje werd weer gewassen.
De köpkesmert was gered. Jarenlang heeft hij de
halve koppen op de mert gebracht en met veel enthousiasme in de verkoop gebracht. Het was niet
altijd makkelijk. De halve kop die hij steeds in zijn
hand had was vaak behoorlijk van gewicht en veel
te koud omdat de slager hem niet tijdig uit de koeling had gelegd. Hij snelde dan naar huis en zette
de gasbrander erop om de kop enigszins op temperatuur te krijgen. Het weer werkte ook niet altijd
mee als het varken gehaald moest worden bij de
slachter. Sneeuw en gladheid maakte dat degene
die aan de beurt was om het beest te halen later
kwam dan gepland. De laatste paar jaar kwam dat
niet meer voor en kon de mert op tijd beginnen.

Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt
een gereduceerd tarief (€ 6,80 i.p.v.
€ 9,40). Het is noodzakelijk tevoren te reserveren
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Soms kwam radio Brabant mee luisteren en nam
een interview af. Frans vertelde dan hoe alles in
zijn werk ging en na een paar ronden werd de presentatrice uitgedaagd om de kop te kussen zodat het weer wat meer op bracht. Zij deed het en
smakte een dikke kus op de neus van het varken.
Grote hilariteit, totdat bleek dat zij uit het gezin
van een varkensboer kwam. Ook de Blos bezocht
de mert regelmatig. De laatste keer was vorig jaar
toen verschillende carnavalshoogheden ook aanwezig waren. Een mooie reportage was het gevolg
en zal goed bewaard blijven in het archief van de
Köpkesmert.
Het was een mooie tijd en de herinneringen blijven en worden nog steeds opgehaald. Met erwtensoep en broodjes is de Köpkesmert nieuwe stijl
ingeluid en het resultaat mag er zijn. De opbrengst
is nog niet bekend, in ieder geval niet minder dan
de vorige keer.

16 Februari beginnen we het programma met een
veilingavond. Deze avond kan iedereen die zich
heeft opgegeven een veilingstuk inbrengen. Elk
bod zal €0,50 kosten dus het is wel zo handig om
die muntjes van 50 cent alvast apart te leggen voor
deze avond. Peter Centen zal als veilingmeester
proberen een leuk bod los te peuteren bij de
dames. De opbrengst van deze avond gaat in z’n
geheel naar een goed doel. Dit goede doel zal
dit jaar de Wensambulance zijn. En je weet maar
nooit; misschien ga jij wel met dat hebbedingetje
naar huis waar een ander niets meedoet...

Liedjesaovend 2016
“De Kunning te Riek”

Zaterdag 16 januari jl. vierde de liedjesavond haar jubileum-editie!
Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek organiseerde voor de 33ste keer de liedjesavond “Ôjjem van
Ège Bôjjem”. Met het thema “De Kunning te Riek”
werd het een speciale en koninklijke jubileumavond voor heel carnavalesk Bèèk en Gruuninge.

Frans, namens de Groeningse Kapel hartelijk dank
voor je tomeloze inzet en wij wensen Erwin Vousten die nu het stokje overneemt zeker zoveel succes voor de komende 25 jaar.
Frans kreeg verschillende cadeautjes. De burgemeester kwam ook even afscheid nemen en van
prins Tonny 2e kreeg hij een vakensschedel. Een
toepasselijke gift.

Jury: v.l.n.r. Maria Broeren, Frank Willems, Lisette
Verploegen, Bart v.d. Heuvel en Helen Nellisen

Na de ‘winterstop’ gaan we weer beginnen met de
1e helft van ons nieuwe jaarprogramma van 2016.
Alle leden hebben de nieuwe activiteitenkalender
ruim op tijd ontvangen en konden tijdens de jaarvergadering een keuze maken uit het gevarieerde
aanbod van activiteiten dit jaar. Natuurlijk konden
leden die niet aanwezig waren zich ook opgeven.
Zij konden gewoon het opgavestrookje met
natuurlijk de eventuele bijdrage bij een van de
bestuursleden afgeven.

Feestelijk progamma

Aangevuld op het programma van het deelnemersveld traden op een tweede podium “Goud van
Oud”-artiesten op. De aanvulling werd positief
ontvangen en een ieder genoot van de nummers
van weleer. De geluiden vanuit de zaal waren dan
ook: “Het was gezellig en voor herhaling vatbaar!”
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CD

De Winnaars 1, 2 en 3 bij de publieksjury

Met veel zorg en aandacht is er een CD gemaakt.
Deze CD is inclusief tekstboekje verkrijgbaar bij de
servicebalie van de PLUS, contant te betalen of
met een volle Plus-spaarkaart.

Als nummer 3 bij de publieksjury zijn geëindigd:
De Bèkse Bastards, een nieuwe enthousiaste
groep met het nummer “Buuf, zet d’n hoed mar
op”.

Als nummer 2 eindigde de groep de Hartediefkes.
Ook een nieuw gezicht op het podium van de
Liedjesaovend. Een groep mensen van de buurtvereniging ’t hart van Beek met het nummer “dun
urste keer”.

Tijdens deze avond werd Jan Ewals in het zonnetje
gezet vanwege zijn 33-jarig jubileum en medewerking aan alle 33 Liedjesavonden.

Als nummer 1 eindigde de deelnemende groep
Die geenu van Deenu met het lied “Onder an ow
ore”, waarbij er 3 generaties van de familie Deenen
op het podium stonden.

De eindlijst van de vakjury zag er er alsvolgt uit:
1: Die Geenu van Deene
2: De Bèkse Bastards
3: De Hartediefkes
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De Sint Maartenskinderkliniek en de polikliniek Orthopedie van de Sint Maartenskliniek locatie Beugen zijn eveneens weer geopend.

Op het 2e podium Goud van Goud

De prins zelve overhandigde de juryprijs - de
“Cuups Kup”.

Uit op Zondag

Wanneer : Zondag 7 februari 2016
Wat :
Film over“De Metworst” 2009
Waar :
Zorgcentrum Symfonie
Weijerstaete 1 Boxmeer
Tijd :
14.30 uur
De Metworstrennen is een eeuwenoude paardenrace die ieder jaar op carnavalsmaandag wordt
gehouden in Boxmeer.
De Metworstrennen worden al meer dan 275 jaar
gehouden.
We laten u meegenieten van “De Metworst” van
2009.

Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek mag terugkijken op een zéér geslaagde Liedjesaovend Ôjjem
van Ège Bôjjem.

U bent allen van harte welkom

Openingstijden Maasziekenhuis
Pantein tijdens carnaval

Lening Breedbandfonds afgewezen

Maandag 8 februari 2016 zijn de poliklinieken en
de röntgenafdeling van Maasziekenhuis Pantein
gesloten. Ook de bloedafname en de prikposten
van het Maasziekenhuis in het Land van Cuijk en
Noord-Limburg zijn gesloten.

‘LVCNET kan gewoon door met
glasvezelplannen’
De BOM (Brabantse Ontwikkelings- Maatschappij) heeft laten weten aan de coöperatie
LVCNET u.a. dat zij de aanvraag voor een
lening, tegen gunstige voorwaarden, in het
kader van het breedbandfonds negatief heeft
beoordeeld.

De Sint Maartenskinderkliniek en de polikliniek Orthopedie van de Sint Maartenskliniek locatie Beugen zijn eveneens gesloten.
De afdeling Radiotherapie en Nierdialyse van het
Radboudumc locatie Beugen zijn wel geopend.

De aanvraag betrof het aantrekken van een lening
met een omvang van 6,1 miljoen euro met als doel
om in het buitengebied van het Land van Cuijk
glasvezel te kunnen aanleggen. De omvang van de
lening betreft circa 12% van het totaal benodigde bedrag dat geïnvesteerd moet worden om alle
huishoudens en bedrijven aan te sluiten.

Dinsdag 9 februari 2016 zijn de prikposten in
Cuijk en Haps nog gesloten, maar de overige prikposten in de regio zijn dan weer geopend. Ook de
poliklinieken, de röntgenafdeling en de bloedafname in het Maasziekenhuis zijn weer geopend.
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wurdt, DOAR IS GÈN PIEL OP TE TREKKE! En of
dizze ediesie van ut Kèèsteenebal nou vur ut niggenentwintigste of derstigste keer wurdt gehouwe,
DOAR IS GÈN PIEL OP TE TREKKE!. En of Kèèsteenebal 2016 nou op vrejdag of zoaterdag 6 fibbrewari gehouwe 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 andere variejant zulle kriege,
DOAR IS GÈN PIEL OP TE TREKKE!? En of ge dizzen oavend wèr 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 TREKKE! Of
dèt ge wer es d’n bink uut gut hangen, DOAR IS
GÈN PIEL OP TE TREKKE! En of ge dizzen 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! 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 dizzen
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

Bezwaar
De afwijzing is te betreuren, echter LVCNET gaat
niet bij de pakken neerzitten. LVCNET heeft, ook
zonder een lening van de BOM, een sluitende
businesscase. Desondanks overweegt LVCNET
bezwaar aan te tekenen tegen de afwijzing.
LVCNET ziet elementen die absoluut verkeerd zijn
geïnterpreteerd, zo niet feitelijk onjuist zijn.
Glasvezel voor iedereen
De voorbereidingen voor de vraagbundelingscampagne zijn in volle gang en het project loopt
op schema. Er is reeds contact met commerciële
banken aangaande de financiering.
De doelstelling van LVCNET is en blijft alle gezinnen en bedrijven in het Land van Cuijk voorzien
van een toekomstbestendige breedbandaansluiting tegen een zo laag mogelijke prijs. LVCNET
heeft het beste en goedkoopste aanbod voor het
Land van Cuijk.

zoaterdag 6 fibbrewari > carneval > 32E
KÈÈSTEENEBAL: DOAR IS GÈN PIEL
OP TE TREKKE!

Ja minse, of ut stukske van Griefus ien dit carnevalskrèntje nou grote meuk of juust hielaries
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vrijdag 12 februari > cabaret >
THOMAS SMITH > AANWEZIG (try-out)

nen. Dit Nijmeegse kwartet speelt een pot overheerlijke death metal, met zware riffs en diepe
grunts begeleid door beukende drums. Precies
volgens het boekje zoals de liefhebber het wil horen. Begin 2016 is de langspeler Sunken City uitgebracht en Panoptikon zal dit vanavond met jullie
delen. Dit moet natuurlijk beloont worden met een
groot aantal hoofden dat op en neer zwiept tijdens
het death metalgeweld.
De vijf heren van Kaasschaaf staan altijd garant
voor een feestje. Met de samenstelling van twee
zangers, twee gitaristen en één drummer weten ze een muur van geluid neer te zetten. Kaasschaaf speelt een mix van grind, groove en gore.
Het kwintet trekt heel Europa door om hun aanstekelijke partygrind ten gehore te brengen. Snelle blastbeats worden afgewisseld met lompe polka
en polonaise!
Headliner van de avond is de thrash metal formatie Distillator. Beïnvloed door bands als Slayer, Kreator en Destruction, nemen deze drie heren
je mee terug in de 80’s thrash scene. Gekleed in
spandex en kogelriemen is dit een must om live te
zien. Distillator heeft al vele shows in binnen- en
buitenland gespeeld, maar een mijlpaal was toch
wel de supportshow voor Anthrax in 2015. Tevens
kwam begin vorig jaar het debuut album Revolutionary Cells uit en is volgens velen één van de beste thrash albums van Nederlandse bodem.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > entree: 7,00 euro | <20 jaar: 5,00 uur > reserveren:
www.gryphus.nl

In België is Thomas Smith niet alleen bekend van
zijn superenergieke theatershows vol improvisatie, maar ook van de tv‐hitserie Foute Vrienden,
waarvan dit jaar zelfs een filmversie in de bioscoop werd uitgebracht. Smith was headliner van
de succesformatie De Bourgondische Belgen, te
zien in Zonde van de Zendtijd en komt nu eindelijk
met een soloshow naar de Nederlandse theaters.
In Aanwezig 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 mimiek 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

zaterdag 27 februari > concert > BEUKFEEST: DISTILLATOR + KAASSCHAAF
+ PANOPTIKON
Panoptikon zal editie 24 van het Beukfeest ope-
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in petto

➣ zaterdag 5 maart > film > THE HOBBIT
TRILOGIE
➣ zaterdag 12 maart > ierse avond >
ST. PATRICK’S EVE

Gryphus?

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

Treffer

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

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

joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988.

Voor verhuur van beamer, laptops
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels,
bel Marius Cuypers, tel 631303.

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

Spoorstraat 10 Vierlingsbeek
Tel 0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

Ervaren interieurverzorgster
is op zoek naar
adressen voor poetsen.

Gradje

In Vierlingsbeek en in de buurt
Tel: 06 493 82 366

Tweewielers-reparatie



Voor al uw fietsreparaties
Onderdelen op voorraad

adverteren
doet verkopen

De Bunder 7
5821GC Vierlingsbeek
06-17769196
gradjewelbers@kpnmail.nl
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Afslanken? Blijvend op gewicht?
Neem nu contact met ons op om vrijblijvend een
Herbalife 3 Day Try-Out pakket te proberen (inclusief
complete lichaams- en voedingsanalyse).
Johan en Rachel Jansen
www.samenengezond.nl
mobiel: 06-24287219

Wilt u dat wij uw fiets
onderhouden/herstellen?
Bel of mail dan gerust:

Warme Bakker Degen

PROFILE GENNEP

Reclame: 10 t/m 13 februari
● Appelvlaai €7,25
● Extra/dubbel donker €2,30
● Appeltjesbrood €1,95
Reclame: 15 t/m 20 februari
● Appelkruimelvlaai €7,25
● Tarwebrood €1,85
● Rogge-/zoet-/ v.k. roggebrood €1,15

Powered by Thijs en Weys

TEL 0485 - 51 31 80
info@profilegennep.nl

Wij halen uw fiets gratis op en
brengen hem weer bij u thuis!

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

PROFILE

DE FIETSSPECIALIST
,i 1 11 111 1,1 r,

1110<..,r 1,, u1 \, /\\ 1, lrf, ,, 1

Spoorstraat 102,
6591 GV GENNEP
Tel.: 0485-51 31 80
E-mail: info@profilegennep.nl
Website: www.profilegennep.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.

Fons Peltenburg

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

NIEUW: GRATIS PECH
ONDERWEG HULP
-

100% service
klantvriendelijk
kwaliteit
betrouwbaar
persoonlijk
luisteren naar uw wens
goede prijs/kwaliteit verhouding

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

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

Voor al jouw accessoires!
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

www.assieswares.nl

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

Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor
heldere ontwerpen.”

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

www.jipvormgeving.nl

kijk op de website www.salontoine.nl

Bouw

s
u
l
k
en o p m a a t

op maat

René Gerrits

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl
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TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

Fijne
Carnaval!
Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Klusbedrijf

Café - Zaal

Vierlingsbeek

De Zandpoort

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Harold Janssen

Groeningen

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

Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548
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BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

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.

BROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl
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De lekkerste groente en
heerlijk fruit voor de beste prijs!

Wij staan iedere donderdag van 9.00 tot 13.00 uur
met onze marktkraam op het Vrijthof in Vierlingsbeek!
Bestel ook online via onze website!

Ikgavoorvers.nl
Dé website voor al uw groente en fruit!

Stevensbeekseweg 3a | Sint Anthonis | T: 0485 384719 | E: info@ikgavoorvers.nl











Opzoek naar nieuwe meubels?
Neem eens contact op met ons.
Wij maken meubels speciaal
voor u op maat.
Schootsveld 5 Vierlingsbeek 0478-632232
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