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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

10 maart 2015, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

30e jaargang no. 5                  4 maart 2015

CV De Keieschieters 
Vierlingsbeek - Groeningen onderscheidt Piet Verbeeten

D`n Burgemèster van de vrijheerlijkheid Boxmèr

Ovverwègende, dèt-ter ien `t Riek van de Keieschieters, 
unne van oorsprong rasechte Bèkse die al verdommes lang 
zien spore bej de carnavalsvereniging de hele gemenschap 
hèt verdiend,

dèt dieje kèl uut ut goeie carnavalshout gesneje is zoals 
bliekt uut ut volgende oaverzicht:

●  hej is al ruum 40 joar APK-er van carnavalsvereniging 
“De Keieschieters”,

●  hej is al jaore direct betrokke bij ut welzien van de 
 carnavalsvereniging en leefbaarheid binnen onze durpen 

Béék en Gruuningen.
●  nooit doede, bij Piet tevergèfs, een beroep as ut um de 

leefbaarheid van de gemeenschap gut, altied een 
 luusterend oor en een goed advies.
●  hej zurgt vur rust tijdens vergaderingen, zuukt altied wer 

nor de juuste oplossing, worbij hej zichzelf nog welus 
wegsieverd.

●  Onder ut motto “unne dag het 24 uur, woar makte ouw 
dan nog druk um” snappe wej nie dat Piet 36 uur per dag 
bezig is.

●  hej houd van zien bierke en gezelligheid, en mit ziene 
breeje lach en positieve instelling, zuukt hij da ok steeds 
op.

●  hej wurt durrum ook erg gewardeerd ien onze carnavalsklup en gehele gemenschap.

Dèt dizze kèl un onderscheiding verdient te kriege.

Besluut dan ok,

 Piet Verbeeten,

dun gouwe plak van de vrijheerlijkheid toe te kenne vur
 
 moet, beleid en trouw.

Gedoan te Bèèk op de zittingoavund vur carnaval 2015,
dun BURGEMèSTER, 
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Van de redactie:

●  Op onze basisschool bracht het Project 
 “Leren omgaan met geld”, maar liefst €650,- 

op voor het goede doel “Naar de top voor 
Kika”. 

 Ook de burgemeester was hiervoor naar  
 school gekomen! Goed bezig jongens en  
 meis jes!
●  Aswoensdag: de carnaval is voorbij... 
 Een stil bedankje voor une moie carnaval..:
 3 brandende kaarsen in de kleuren: oranje, 
 groen en geel bij het Maria Kapelletje op de  
 Weerd.
●  De sneeuwklokjes en krokussen komen  
 al kijken in tuinen en in het wild ... kijk om je  
 heen, ontdek en geniet van hun eenvoud!. 
●  Voor mensen met vragen omtrent werk- 
 zaamheden in en rond onze Molenbeek  
 kunnen iedere dinsdag terecht tijdens het  
 inloopspreekuur van 12.00 - 13.00 uur in de  
 directiekeet a/d Sleijbergweg 3 in Holthees.

AGENDA:

2015:

WekelijksBibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag 
Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
5 mrt KBO: Bedevaart Smakt
5 mrt Concordia: Presentatie gemeenschaps- 
  voorzieningen; aanvang 20.00 uur
7 mrt      Vogelhuisbrigade van Bibliobeek hangt  
  nestkasten op in Vierlingsbeek
8 mrt VOVG: Internationale vrouwendag High  
  tea 10.30 uur bij Herberg Thijssen 
9-15 mrt MVC’64: (jeugd)leden gaan rond voor   
  Jantje Beton
13 mrt KBO: Jaarvergadering in ‘t Joffershof;   
  aanvang: 14.00 uur
14 mrt      Vogelhuisbrigade van Bibliobeek hangt  
  nestkasten op in Vierlingsbeek
14 mrt Gryphus: Ierse avond > ST. PATRICK’S  
  EVE met live: THE DOYGGY FEW
15 mrt Dansgarde De Bekse Klinkertjes: 
  Toernooi in Overloon
18 mrt VOVG: Mandala tekenen 19.30 in 
  ‘t Joffershof

20 mrt Gryphus: cabaret: Fuad Hassen > 
  Pareidolia: zaal open: 20.30 uur
21 mrt Hans Coolen live in concert 4 in 
  Concordia
25 mrt Symphonica in Sporto: Valbreken   
  Jong & Oud i.s.m. Basisschool 
  Laurentiushof, Judovereniging Randori  
  en KBO
28 mrt Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
29 mrt Harmonie de Herleving en Vondel: 
  Koffieconcert
30 mrt Collecte Samen Sterk
t/m 4 apr voor goede doelen
2 apr KBO: Lente Natuurwandeling
4 apr Zonnebloem: Paasbrunch
4 apr Concordia: Live optreden van THE ODDS;
  MUZIEK VAN DE JAREN 60 tot nu
  Aanvang 21.00 uur; Entree vrij
7 apr VOVG: Thermaal bad Arcen vertrek 
  vanaf het Vrijthof om 19.00 uur
7 apr Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
12 apr Eerste Communie in kerk Vierlingsbeek;  
  aanvang 11.00 uur
14-15 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse 
  bloemenactie
15 apr VOVG: Internationale volksdansavond in 
  Langenboom 19.30 uur in ‘de Wis’ in   
  Langenboom
22 apr VOVG: Rayonreis
25 apr Harmonie: The Voice van ‘t Vrijthof
25 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
5 mei Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
6 mei VOVG: Wandelavond
13 mei KBO: Busdagtocht
14 mei Symphonica in Sporto: Voetbal & Schiet-
  toernooi i.s.m. RKVV Volharding en 
  Gilde Groeningen
18 mei VOVG: Vissen op forel in Vortum-Mullem  
  bij de Uitkomst. Vertrek om 16.45 uur   
  met de fiets vanaf het Vrijthof
24 mei Symphonica in Sporto: Outdoor Soccer  
  & Volleybal tournament i.s.m. Volleybal- 
  vereniging MVC’64 en Zaalvoetbalver-  
  eniging Concordia
28 mei VOVG: Wandeling met de schaapskudde
   o.l.v. Frank van der Zanden door de   
  Maasheggen
30 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
30 mei Joffershof: viering Joffershof 30 jaar
2 juni Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in ‘t Joffershof
4 juni KBO: Fietsdag



3

10 juni VOVG: Boerengolf in Nieuw-Bergen 
  vertrek om 1.:15 uur met de fiets vanaf  
  het Vrijthof
21 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2015
25 juni VOVG: Fietstocht met partner of introducé
25-28 juni Zanggroep Evergreen: Revue
27 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
5 juli Symphonica in Sporto: Grande Finale
25 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
8 aug KBO: Kermismatinee in ‘t Joffershof;   
  aanvang: 14.00 uur
20 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug KBO: Forel vissen in Vortum-Mullem
29 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
30 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Bekse Bruggeloop
1 sept Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in’t Joffershof
4-7 sept Groeningse Kermis
2-6 sept KBO: Meerdaagse reis naar Zwitserland
5-6 sept Kunst en Cultuur festival “Schijt aan de  
  grens”
8 sept VOVG: Najaars- ontmoeting om 1.30 uur  
  bij De Wildeman
17 sept KBO: Fietsmiddag
20 sept Groenings koor: Culinaire Klanken
28 sept Zonnebloem: Boottocht
28 sept VOVG: Excursie naar ijssalon Clevers  
  vertrek om 19.00 uur vanaf het Vrijthof

1 okt KBO: Dag van de Ouderen in 
  ‘t Joffershof; aanvang: 14.00 uur
6 okt Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in ‘t Joffershof
8 okt VOVG: Italiaanse keuken met Margriet 
  Leenders 18.30 uur bij Concordia
13 okt VOVG: Thermaal bad Arcen vertrek 
  vanaf het Vrijthof om 19.00 uur
16 okt KBO: Spellenmiddag in 't Joffershof;   
  aanvang: 14.00 uur
20 okt VOVG: Bloemschikken met Irma van   
  Oeffelt van bloemsierkunst  ‘September’
  om 19.00 uur bij de Ezelgasterij in 
  Groeningen
29 okt KBO: Excursie
3 nov Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in ‘t Joffershof
4 nov VOVG: Rayonavond
16 nov Lezing door de Hartstichting in de Vier  
  linden om 19.30 uur
19 nov KBO: Herfstwandeling
26 nov KBO: Sinterklaas in ‘t Joffershof; 
  aanvang: 14.00 uur
1 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in ‘t Joffershof
13 dec VOVG: Kerstmarkt van 11.00 uur tot   
  16.00 uur bij Concordia
15 dec KBO: Kerstviering in Concordia
16 dec VOVG: Kerstviering

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

Vieringen 
en 
intenties 
 
maart

14 maart:
Kerk Maashees: 19.00 uur: eucharistieviering
15 maart:
Kerk Vierlingsbeek: 10.30 uur: eucharistieviering
Intenties: Piet Evers

Na de viering kunt u achter in de kerk terecht voor 
een hapje en een drankje in het kader van de 
Vastenactie. De opbrengst hiervan komt ten goede 
aan de straatkinderen in Chili.

17 maart:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering
28 maart:
Kapel Groeningen: 19.00 uur: eucharistieviering
29 maart:
Palmzondag: vieringen in de hoofdkerken.
31 maart:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering

Intenties: 
Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt 
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw 
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek. 
Zij is hiervoor bereikbaar op elke maandag van 
10.00 tot 11.30 uur en op donderdag tussen 
18.30 en 19.00 uur. Telefoon: 631222. 
De kosten van een intentie zijn € 10.-

(zie voor info ook de websites: 
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl) 
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HET IS ZOALS HET IS...
HET WORDT NOOIT MEER ZOALS 

HET WAS....

Wij danken iedereen voor de 
overweldigende belangstelling, 

fijne brieven en kaarten 
die wij mochten ontvangen 

tijdens haar ziekte en na het 
overlijden van Hannie.

Met trots kijken wij als familie 
terug op de mooie en 

waardige afscheidsdienst 
bij Concordia. Het is voor ons 

een fijne en troostrijke gedachte 
dat Hannie in haar leven voor 
velen zoveel heeft betekend.

De opbrengst tijdens de 
herdenking voor het KWF 

bedraagt € 908,70

Iedereen nogmaals bedankt

Helgo Lichteveld
Maikel
Ellis

Vastenactie

Zondag 15 maart 2015 staat in het teken van de 
vastenactie.
Met deze actie willen we, samen met Stichting 
Kinderdorpen Chili te Nijmegen, er zorg voor 
dragen dat de kinderen in Chili goed in het 
onderwijssysteem mee kunnen komen.
Onderwijs is in ons land zo vanzelfsprekend, maar 
in Chili is het bijna een lot uit de loterij.
Laten we daarom samen proberen een groep 
kinderen ook deze kans op onderwijs te geven, 
zodat ze een betere toekomst tegemoet gaan. 
Wij rekenen op uw steun.

1 Maart hebben de kinderen (o.a. de communican-
ten) in de kerk een doosje meegekregen. Daarmee 
kunnen ze geld ophalen voor het goede doel en op 
15 maart weer inleveren in de kerk. De viering zal 
worden voorgegaan door Pastoor v.d. Sluis. Tijdens
de viering volgt een uitgebreide presentatie van het 
project. In tegenstelling tot andere jaren hebben wij 
besloten om geen vastenmaaltijd te organiseren. 

Na afloop van de eucharistieviering staat er achter 
in de kerk ( tegen een vergoeding) koffie/ thee, en 

Afgelopen zondag hebben 
de communicanten zich in de 
kerk voorgesteld.

Bovenste rij: Calvin Smeijers, 
Mischa Bos, Ella Revet, 
Margot Heuven, 
Louise Lemmens, 
Luuk Gijsbers, Scott Janssen, 
Casper Meerwijk

Onderste rij: Eva Ebbers, 
Karlijn Timmermans, 
Michèle Tönnissen, 
Nienke Derks van de Ven, 
Benthe Suanet, 
Emma van Leek, 
Kevin Nielen. 

Noa Janssen ontbreekt op de 
foto.
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limonade met Chileense lekkernij. Voor jong en 
oud! Tevens is de mogelijkheid om Chileense wijn 
te kopen. 
De opbrengst komt volledig ten goede aan het 
onderwijsproject in Chili.

Wij nodigen u van harte uit voor een gezellig 
samenzijn, achterin de kerk en hopen op deze 
manier een mooie bijdrage bij elkaar te krijgen, 
voor de kinderen in Chili.

Wat begon met de vraag in juni is 
voorbij gevlogen. 
Carnaval 2015 zit er al weer op.

Maar wat was het fantastisch, na vele voor bals die 
echt geweldig  waren. Een voorbeeld was het BCL 
prinsen treffen in Panningen. Het eerste echt gro-
te feest wat ik mee maakte als Prins met ongeveer 
50 andere verenigingen, veel uit Limburg maar ook 
zelfs uit Sneek, hier hebben we echt een geweldig 
feest gehad. Maar ook het Prinsentreffen in 
Roermond met alle Auw Prinsen wat ook een top-
feest is, een mooie traditie. Waar het dit jaar he-

laas de laatste keer was dat we het afsloten bij De 
Zwaan.

Ook het moelwermen en andere feestjes waarbij je 
de prinsen uit de andere dorpen leert kennen en je 
toch wel een goede band hebt met elkaar, waren 
zeer gezellig. Dezelfde avond hadden wij zitting 
waar wij ook super  hebben genoten en gelachen.

De week er op begon het dan echt met donderdag 
avond in de kantine van Volharding. Na een mooi 
feestje te hebben gebouwd, zijn we de volgende 
dag vroeg begonnen op de basisschool. Daar haal-
den we eerst de jeugdprinses en adjudante op en 
zijn we daarna weer door gegaan naar de school. 
Daar hebben we bij de kinderen van groep 1/2  
een leuke jeugdboerenbruiloft meegemaakt. Daar-
na weer door naar de ouderen waar nog even flink 
gefeest werd. Toen was het na een korte pauze tijd 
voor de KBO. Na hier de nodige optredens van de 
zitting te hebben gezien zouden we met de brand-
weer nog een optreden doen, maar de brandweer 
zou de brandweer niet zijn als ze natuurlijk elk mo-
ment weggepiept kunnen worden, en ja dat ge-
beurde natuurlijk waardoor we samen met de raad 
maar even in hebben gevallen.

‘s Avonds was het tijd voor de sleuteloverdracht. 
Nadat de burgemeester een persoonlijk verhaal-
tje over elke prins had verteld, kreeg iedereen de 
sleutel. Na hier nog even een geweldig feestje te 
hebben gebouwd, zijn we daarna toch maar weer 
huiswaarts gegaan om nog even de sfeer bij de 
Hittenavond te proeven.

Carnavalszondag,  werden we thuis opgehaald en 
hebben we de vlag gehesen. Daarna een fantas-
tisch ontbijt gehad van de APK, je kwam niks te 
kort. Na de nodige optreden en tips van de Auw 
Prinsen werd het tijd om even naar de receptie in 
Maashees te gaan. Toen we terug kwamen zijn ze 
begonnen met de boerenbruiloft . Na een mooi op-
treden van de familie was het tijd om een handje te 
geven. En we moesten hierna natuurlijk weer ver-
der met ons drukke programma want het kriebelbal 
in Groeningen stond op het programma. Na flink 
wat polonaises gelopen en flink gehost te hebben, 
weer door gegaan na de Wildeman om daar nog 
even flink door te hossen. En vervolgens de avond 
nog even afgesloten bij Concordia.
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Carnavalsmaandag, We begonnen met een heer-
lijk ontbijt bij Het Genot samen met alle Abrahams 
en Sarah’s uit Béék en Gruuninge. Vervolgens op 
de carnavalswagen op weg naar het Herberg Th-
ijssen. Hier was weer een geweldige quiz in el-
kaar gezet voor de Abrahams en Sarah’s. Vervol-
gens was er dit jaar voor het eerst de Hoedjespa-
rade, wat een groot succes was. Velen waren zeer 
creatief geweest om zelf een hoedje te maken en 
met een vakkundige jury werd hier ook een win-
naar uit gekozen. Toen was het alweer tijd voor de 
optocht, na allemaal een spekje en een borreltje 
te hebben genuttigd bij Peter en Wilma ging deze 
van start. Veel mooie creaties voorbij zien komen, 
van autospuiters tot stralende sterren. Aansluitend 
natuurlijk de prijsoverdracht, toen was het alweer 
tijd voor de volgende traditie “eten bij de prins”. Na 
hier weer een goede bodem te hebben gelegd gin-
gen we weer ff flink hossen bij de Wildeman sa-
men met alle jeugd. Na hier weer een legendari-
sche stoelendans te hebben meegemaakt gingen 
we voor de afsluiter van de maandag naar Herberg 
Thijssen. Hier traden die Milka’s op, de sfeer zat er 
meteen lekker in en het was dus ook een fantasti-
sche avond.

Carnavalsdinsdag, de laatste dag alweer. Deze be-
gon met de receptie van jeugdprinses Steffi. Zij 
kwam aanrijden in een grote roze limousine. Na 
een drukke receptie gingen we door naar het krie-
belbal bij de Vier Linden, hier even een pul ge-
schoven, een dansje gedaan met de kinderen en 
gezien hoe er flink geschminkt werd en de nodige 
ballonen werden gevouwen. Hierna was het alweer 
tijd door te gaan naar de Wildeman voor het laatste 
jeugdbal. Natuurlijk nog even de laatste carnavals-
energie eruit gefeest maar toen was het helaas al 
weer tijd om te stappen. Het carnavalsseizoen voor 
de jeugd zat er op. Nadat we Steffi en Evelien heb-

ben ontdaan van hun steek, cape en strikje was 
het dan voor hen toch echt voorbij. Wij mocht nog 
heel even doorgaan maar na een paar uurtjes was 
het voor ons dan ook voorbij.

Wij willen graag iedereen bedanken voor deze fan-
tastische Carnaval. Wij hebben er super van ge-
noten en dit was wat ons betreft een carnaval om 
nooit te vergeten. 

Prins Rick, Adjudant Teun en Prinses Jill

Kaart met herstelwerkzaam-
heden Molenbeek in 
Bibliobeek 
     
In Bibliobeek is een informatiebord van Waterschap
AA en Maas geplaatst, waarop heel goed te zien 
is hoe de Molenbeek er uit gaat ziet als alle werk-
zaamheden klaar zijn. 
Bijvoorbeeld... waar worden precies de geulen ge-
graven; in welk stuk gaat men geulen leggen. Zo 
kun je o.a. de exacte ligging van de nieuwe kron-
kels in de Molenbeek aan de Sleijbergweg volgen.  
Dat is allemaal goed te bekijken op die grote kaart!
Mocht u meer informatie willen? In de bouwkeet 
vindt iedere dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur een 
inloopspreekuur plaats in de directiekeet aan de 
Sleijbergweg 3 te Holthees.
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Harmonienieuws: 
Jaarvergadering en huldiging van 
Wiel Nillesen en Johan Broeren in 
verband met hun 25-jarig 
jubileum. 

Op dinsdag 10 februari zijn de leden van de 
harmonie en slagwerkgroep in zalencentrum 
Concordia bijeen om de jaarvergadering te houden. 
De agendapunten worden vrij vlot doorgelopen. 
Het jaarprogramma van 2014-2015 geeft een in-
drukwekkende lijst van de vele optredens waar 
harmonie, slagwerkgroep en het jeugdorkest acte 
de présence hebben gegeven. Een teken dat de 
vereniging een belangrijke rol vervult in 
Vierlingsbeek en Groeningen. Er werden in het 
afgelopen verenigingsjaar in totaal 23 optredens, 
concerten en serenades verzorgd.

Bij het onderdeel financiën wordt vastgesteld dat 
de opbrengst van het ophalen van oud papier weer 
wat is teruggelopen en ook de Voice van ’t Vrijthof 
heeft wat minder in het laatje gebracht. De Pop 
Swing Night is in muzikaal en financieel opzicht 
grandioos geslaagd en was met recht het hoogte-
punt van het jubileumjaar. Op 29 november wer-
den met trots de nieuwe concert-uniformen, het 
nieuwe vaandel en twee nieuwe baritons gepre-
senteerd. Bij het agendapunt Bestuursverkiezing 
wordt aangegeven dat Jan Ewals zijn voorzitters-
rol neerlegt en wordt tevens medegedeeld dat het 
bestuur op zoek is naar een nieuwe voorzitter en 
aanvulling van het bestuur.

Verderop in de vergadering staat de voorzitter stil 
bij diegenen die de vereniging een warm hart toe-
dragen en waardoor de vereniging kan draaien zo-
als ze nu draait. Hierbij kan worden gedacht aan: 
de Vrienden van de Herleving en de Sponsoren, 
Wies Willems voor haar inzet bij het onderhoud 
van de uniformen, Toon Bus en Leo Collaris voor 
hun hand- en spandiensten, Marjan Jacobs voor 
haar inzet bij de blokfluitopleiding en last but not 
least de leiding van het Jeugdafdeling in de per-
sonen van Bernadette Wijnhoven en Ellen Jeuken 
die ervoor zorgen dat de jeugd haar weg binnen de 
vereniging weet te vinden. 

Het jaarprogramma voor 2015 wordt vastgesteld. 
Op 29 maart wordt samen met Vondel een koffie-
concert verzorgd. Verder staan volgende evene-
menten op het programma. 12 april serenade voor 
de communiekantjes; 25 april The Voice van 
’t Vrijthof; 27 april Koningsdag; 4 mei Dodenher-

Harmonie
de
Herleving

denking; in juli zomeravond concert bij de water-
molen; 8 november St. Maarten; 15 november in-
tocht St. Nicolaas; 19 december kerstconcert met 
Vondel.

Bij het einde van de vergadering aangekomen 
wordt overgegaan tot de huldiging van Johan 
Broeren en Wiel Nillesen die 25 jaar lang lid zijn 
van De Herleving.
Jan Ewals laat via een groot aantal foto’s van de 
beide jubilarissen zien waarin beiden op muzikaal 
en organisatorisch gebied hun beste beentje voor-
zetten voor de harmonie.

Johan kreeg de muziek met de paplepel ingege-
ven. Vroeger was het café van zijn ouders ook het 
stam- en repetitiecafé van de plaatselijke fanfare. 
Na afloop van de wekelijkse repetitieavond werden 
de muziekinstrumenten in het café aan de kapstok 
gehangen om er pas vlak voor de volgende repe-
titie weer afgehaald te worden. Zodoende was de 
kleine Johan de hele week omringd door muziek-
instrumenten. Het was uiteindelijk Jan Verbee-
ten (vader van Piet sr) die op een dag een trompet 
van de kapstok plukte. Hij zei tegen kleine Johan: 
“Hier, menneke, probeer d’r mar us op te speu-
le....” Dat lukte meteen en Vortum had er weer een 
goeie muzikant bij!”
Zo is Johan zijn muzikale carrière begonnen bij de 
zustervereniging St. Cornelius uit Vortum-Mullem 
en is bij de harmonie in Vierlingsbeek gaan spelen 
nadat hij gestopt was bij de brandweer. In de tus-
senliggende periode is Johan vele jaren werkzaam 
geweest in de horeca en van die werkervaring 
plukt de Herleving nog steeds de vruchten. 
Johan is werkelijk van alle markten thuis en draait 
er zijn hand niet voor om, om werkschema’s in el-
kaar te zetten, horecabestellingen te doen en al-
lerlei attributen te regelen die voor het welslagen 
van een concert of feest noodzakelijk zijn. Ook is 
hij een geboren verkoper en heeft ieder jaar weer 
de meeste vlaaien verkocht in de hem toegedeelde 
route van Vierlingsbeek. Tenslotte geeft Jan Ewals 
aan dat het dankzij Johan voor de harmonie mo-
gelijk was om in het Triavium enkele jaren geleden 
bij de aldaar gehouden Dart-wedstrijden de toilet-
ten te beheren en daaraan een flink bedrag heeft 
verdiend waardoor de harmonie er financieel beter 
kwam voor te staan. 

“De eerste foto van Wiel veroorzaakte in eerste in-
stantie een schok. Want wat kregen de aanwezi-
gen te zien? Piet Verbeeten bovenop de buik van 
Wiel!  Maar al gauw bleek bij nadere bestudering 
dat het ging om Piet Verbeeten junior, de eerste 
kleinzoon van Wiel en José” 
Dan volgen de beelden van Wiel als vakman, mu-
zikant, vakantieganger en levensgenieter, want 
dat laatste straalt Wiel altijd wel uit. Ook Wiel is als 
muzikant altijd paraat en tevens is hij als lid van de 
muziekcommissie de stuwende kracht om allerlei 
activiteiten van de harmonie voor te bereiden. Wiel 
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is de man die voorop loopt bij het opbouwen van 
het podium en is tevens de grote gangmaker bij de 
invulling van de feesten van de harmonie. Jan me-
moreert hierbij aan het huwelijksfeest van Piet van 
der Heijden dat bij de concertreis in Luxemburg 
werd gevierd. 

Jan Ewals vraagt Maria en José, de echtgenotes 
van beide jubilarissen, om het draaginsigne op te 
spelden dat hoort bij een 25-jarig lidmaatschap. De 
voorzitter overhandigt Johan en Wiel de oorkonde 
van de Bond van Muziekgezelschappen en biedt 
Maria en José een fraai boeket met bloemen aan. 

Hierna krijgen de leden van de vereniging de gele-
genheid om de jubilarissen te feliciteren en wordt 
de jaarvergadering afgesloten. 

Harmonie De Herleving., Jan Stoffelen, secretaris.

Maria, Johan, Wiel en José

Bedevaart Smakt 
De jaarlijkse bedevaart naar Sint Jozef in Smakt is 
morgen, donderdag 5 maart. 
De eucharistieviering begint om 14.30 uur. Het 
kerkkoor uit Overloon zal de viering opluisteren. 
Na de viering kunt u in het Pelgrimshuis op eigen 
kosten een kopje koffie drinken. 

Jaarvergadering
Vrijdag 13 maart om 14.00 uur wordt de jaarverga-
dering gehouden in gemeenschapshuis Joffershof. 
Deze middag zullen ook de foto’s van carnaval 
2015 met Prins Ben I worden getoond. Wij hopen 
op een grote opkomst. Komt u ook? 

Kienen
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 6 en 20 maart aanvang: 13.45 uur 

Vierlingsbeek/Groeningen

De vaste activiteiten van de KBO zijn
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 14.30-15.30 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur Info 632190
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 9.15-10.15 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 alleen-
gaanden om 14.00 uur in Joffershof  Info 632028

Seniorenbios
In de prachtig vernieuwde bioscoop Cinetwins in 
Malden bent u weer welkom voor de eerstvolgende 
voorstelling op dinsdag 10 maart met de bijzondere 
film Boyhood.
Het verhaal:
Een uniek project dat zijn weerga in de filmgeschie-
denis niet kent. Gefilmd over een periode van 12 
jaar met dezelfde acteurs, vangt Richard Linklater 
met Boyhood tot in detail de jongensjaren van 
Mason (Ellar Coltrane). 
In dit coming-of-age verhaal zien we Mason letter-
lijk voor onze ogen opgroeien van jongen tot man. 
We volgen ook zijn zus Samantha (Lorelei 
Linklater) en hun gescheiden ouders, Olivia 
(Patricia Arquette) en Mason Sr. (Ethan Hawke). 
Terwijl de jaren voorbij glijden, zien we hoe elk van 
hen omgaat met nieuwe fases in hun leven en hoe 
hun banden onderling veranderen. Een prachtig, 
herkenbaar en hartverwarmend portret over 
opgroeien, het vormen van een eigen identiteit, het 
familieleven en het genadeloze verstrijken van de 
tijd.

De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw 
KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd 
tarief (€6,80 i.p.v. €9,00). Het is noodzakelijk 
tevoren te reserveren (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. 

In de buurt is volop parkeergelegenheid.
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PLUS Verbeeten doneert 2500 
euro aan Voedselbank

Onlangs eindigde de spaarcampagne voor een 
gratis boodschappenpakket. De afgelopen maan-
den konden klanten van PLUS sparen voor een 
pakket met een winkelwaarde van maar liefst 50 
euro. Bij PLUS Verbeeten staat maatschappelijk 
verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. 
PLUS levert namelijk al sinds jaar en dag aan de 
plaatselijke Voedselbanken. Nu haakten zij daar-
naast ook in op de spaaractie voor het boodschap-
penpakket. Bij de kassa’s hadden klanten van 
PLUS Verbeeten de gelegenheid om (een deel 
van) de spaarzegels te doneren aan de Voedsel-
bank. PLUS Verbeeten heeft na de spaaractie, op 
basis van de gedoneerde zegels, een vijftigtal van 
deze boodschappenpakketten ter beschikking stel-
len aan de Voedselbank Land van Cuijk. Deze 
pakketten vertegenwoordigen tezamen een winkel-
waarde van in totaal €2500,- ! Jan Verbeeten van 
PLUS Verbeeten: “Helaas zijn er in Nederland, en 
dus ook in onze omgeving, nog altijd mensen die 
van een zeer klein budget rond moeten komen. Wij 
zijn blij dat wij op deze manier, samen met onze 
klanten, ons steentje bij kunnen dragen.”. Naast de 
winkels van PLUS Verbeeten in Overloon en 
Vierlingsbeek, deden de winkels in Malden en 
Tegelen ook eenzelfde actie voor de plaatselijke 
Voedselbanken in de genoemde plaatsen. In totaal 
doneerde PLUS Verbeeten, samen met haar klan-
ten, voor ruim 6000 euro aan levensmiddelen aan 
de Voedselbank.

Op foto v.l.n.r. : Joke Peters (Voedselbank), Ton 
van Lieshout (PLUS Verbeeten Overloon), Toon 
Lamers (Voedselbank) en Sjors Vink (PLUS Ver-
beeten Vierlingsbeek)

CARNAVALSTOTO

27-11-2014
€ 55.- lotnr.  595  Willems       
€ 33,- lotnr.  530  de Wijse         
€ 22,-  lotnr.  695  Weijers      
Zittingsavond lotnr.  1026 Jansen      
De Vier Linden lotnr.  858  Martens

04-12-2014
€ 55,- lotnr.  1156  Ars         
€ 33,- lotnr.  207  Evers       
€ 22,- lotnr.  139  Collaris       
Zittingsavond lotnr.  904  Nellen        
De Vier Linden lotnr.   78  Kuijpers

11-12-2014
€ 55,- lotnr.  569  Ten Haaf         
€ 33,- lotnr.  211  Evers        
€ 22,- lotnr.  530  de Wijse     
Zittingsavond lotnr.  1089  Welbers      
De Vier Linden lotnr.  1065  Cuypers

18-12-2014  
€ 55,- lotnr.  915  Willems      
€ 33,- lotnr.   78  Kuijpers      
€ 22,- lotnr.  1123  Koenen       
Zittingsavond lotnr.  590  Logtens     
De Vier Linden lotnr.  613  van Rhee

01-01-2015
€ 55,-  lotnr.  445  Koopmans     
€ 33,- lotnr.  624  van Bree      
€ 22,- lotnr.   2  Hendriks     
Zittingsavond lotnr.  1059  Verhoeven     
De Vier Linden lotnr.  805  Bus

08-01-2015
€ 55,- lotnr.  1068  Lichteveld      
€ 33,- lotnr.   614  de Wijse     
€ 22,- lotnr.  1091  Gooren    
Zittingsavond  lotnr.  1094  Jansen      
De Vier Linden lotnr.  809   Jenniskens

15-01-2015
€ 55,- lotnr.  610  Broeren       
€ 33,- lotnr.  379  van Mill     
€ 22,- lotnr.  926  Hubers     
Zittingsavond lotnr.  244  Martens    
De Vier Linden lotnr.  1152  van Treek

22-01-2015
€ 55,- lotnr.  104  Deenen      
€ 33,- lotnr.  1118  van Bergen     
€ 22,- lotnr.  558   Aben      
Zittingsavond lotnr.  368  Albers       
De Vier Linden lotnr.   98  van Dongen
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29-01-2015               
€55,- lotnr.  799  v.d. Boogaard  
€33,- lotnr.  1088  Welbers     
€22,- lotnr.  146  Volleberg   
Zittingsavond lotnr.  1089  Weiberg    
De Vier Linden  lotnr.  417  Keijzers

05-02-2015                
€55,- lotnr.  1120  Lamers    
€33,- lotnr.  229  Huibers    
€22,- lotnr.  902  De Hoog 
Zittingsavond lotnr.  793  De Groot    
De Vier Linden lotnr.  411  Geurts

12-02-2015                        
€55,- lotnr.  976  Verheyen     
€33,- lotnr.  594  Rombouts     
€22,- lotnr.  612  Berkvens 
Zittingsavond lotnr. 616  De Wijse     
De Vier Linden lotnr.  318  Schim 

Extra Trekking €11,-
Lotnr. 864 Theunissen          
Lotnr. 535 Koppens           
Lotnr. 926 Hubers           
Lotnr. 127 Peters

Keieschieters en 
Keieschieterinnekes,

Wij (Prinses Steffi en Adjudant Eveline) willen jullie
allemaal bedanken voor de geweldige carnaval dit 
jaar. Na het uitkomen in november was ons eerste 
officiële optreden bij de receptie in Wanroij bij het 
Paddenriek. Vanaf 24 januari waren we wekelijks 
in touw.
Het begon met de receptie van prins Rick. Een 
week later was de jeugdpronkzitting waar wij zelf 
ook mochten optreden. Ook de andere acts waren 
kei leuk. Wij hebben super genoten deze middag. 
Vrijdag 6 februari en zaterdag 7 februari stonden 
we bij de pronkzitting weer met ons stukje op het 
podium.
Vrijdag 13 februari begon voor ons de carnaval op 
school. Echt super leuk dat de hele school ons op 
kwam halen. ’s Middags zijn we naar het senioren-
bal geweest, waar onze opa, Ben Willems, Prins 
werd. Dat was voor ons ook zeer speciaal. 
’s Avonds zijn we nog naar het JOC-bal geweest.
Zondag werden we opgehaald en reden toen in de 
brandweerauto naar Prins Rick, Prinses Jill en Ad-
judant Teun. Vervolgens hebben we de vlag gehe-
sen en aansluitend deelgenomen aan het heerlijke 
prinselijk ontbijt. ’s Middags zijn we naar de boeren-
bruiloft geweest, kriebelbal bij De Zandpoort en 
’s avonds hadden we jeugdbal bij De Wildeman.
Maandag begon de dag met de optocht en aanslui-

tend de prijsuitreiking bij Concordia. Voordat we 
weer naar het jeugdbal bij De Wildeman gingen, 
hebben we eerst bij Prinses Steffi gegeten.
Op dinsdag werden we met een roze limousine op-
gehaald en naar de Wildeman gebracht waar onze 
receptie was. De rit met de limousine en de recep-
tie waren kei gaaf. Iedereen bedankt voor de leu-
ke en vooral lekkere kadootjes. ’s Middags zijn we 
nog naar het kriebelbal bij De Vier Linden geweest 
en ’s avonds was alweer de laatste avond dat het 
jeugdbal was bij De Wildeman.
Wij willen bij deze iedereen bedanken die ervoor 
gezorgd hebben dat wij een KEI GAVE carnaval 
hebben gehad. De school voor de super leuke och-
tend, de jeugdleiding voor de organisatie, familie, 
vrienden en iedereen die aanwezig was echt KEI 
bedankt. Bij deze willen wij ook Malibu Sound & 
light, Grafisch Vierlingsbeek, Concordia, De Wilde-
man, De Vier Linden, De Zandpoort, Joffershof, 
JOC en De Zwaan bedanken.

We hopen jullie allemaal te zien op het halfvasten-
bal 14 maart om 19.00 uur bij De Wildeman.

Groeten Prinses Steffi 1e en Adjudant Eveline
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Waterschapsverkiezingen
Aa en Maas

18 maart 2015

Kies een vakman uit 
Vierlingsbeek in het bestuur.

Ik heb 39 jaar ervaring in het waterbeheer en zit 
ruim 12 jaar in de gemeenteraad van Boxmeer.
Ik wil deze kennis en ervaring graag voor u gaan 
inzetten in het nieuwe bestuur van het waterschap 
Aa en Maas.

Stem bij voorkeur op mij zodat ik voor u aan de 
slag kan.

Het CDA staat voor:
Zorg voor veilig, voldoende en schoon water
Samenwerking met andere overheden door inzet 
CDA-netwerk
Blijvend lage lasten.

Veilig & Betaalbaar

Zie ook: www.janstoffelen.nl

Jantje Beton Collecte 
door MVC’64

In de week van 9 t/m 15 maart wordt in Nederland 
de Jantje Beton Collecte georganiseerd, een 
collecte voor en door het jeugdwerk waarbij 50% 
van de opbrengst bestemd is voor de deelnemende
clubs. De andere helft van de opbrengst besteedt 
Jantje Beton aan allerlei zinvolle projecten voor de 
jeugd in Nederland.

Het geld dat de deelnemende verenigingen en 
jeugdclubs ophalen met de Jantje Beton Collecte 
blijft voor een groot deel in de eigen gemeente en 
is bestemd voor de financiering van de plaatselijke 
projecten en activiteiten.

In Vierlingsbeek gaan de (jeugd)leden van MVC’64 
voor het de negende keer rond met de collectebus.
Door de unieke formule, 50% van de opbrengst 
gaat naar Jantje Beton en 50% naar MVC’64,
steunt U een goed doel en een vereniging uit 
eigen dorp.

Collecte Jantje Beton 
9 t/m 15 maart door 
en voor de jeugd 
van MVC’64.

29 maart: Zondagochtendconcert 
De Herleving en Vondel

Harmonie De Herleving en Gemengde Zangvereni-
ging Vondel hebben een warme band. Al sinds jaar 
en dag wordt rond de kerstperiode samengewerkt 
om een mooi kerstconcert neer te zetten. 
Voorheen was dat in de Laurentiuskerk, maar 
sinds enkele jaren organiseert Gemengde Zang-
vereniging Vondel een knus en intiem kerstconcert 
in het Koningskerkje. Aan dat concert werkt ook 
altijd een ensemble van De Herleving mee.

Toch is het alweer een aantal jaren geleden dat de 
complete harmonie en koor samen een concert 
hebben gegeven. Vandaar dat Harmonie 
De Herleving het initiatief heeft genomen om een 
dergelijk concert weer eens te organiseren, en wel 
op 29 maart 2015. Vondel reageerde enthousiast. 
En daarom zijn beide verenigingen nu hard aan het 
repeteren om een mooi programma voor u neer te 
zetten!
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Vredesboom.

Als herinnering aan 70 jaar bevrijding van 
Vierlingsbeek zal op initiatief van de Dorpsraad en 
de Stichting De Oude Schoenendoos een 
“Vredesboom” geplant worden. Dit zal gebeuren in 
het parkje nabij de kruising Molenweg/Spoorstraat.
Het wordt een bijzondere boom! 
Een eik. (Quercus Robur)
Nu nog onbeduidend klein, mag hij, hoe 
symbolisch, opgroeien in vrijheid. D.w.z. niet 
gesnoeid worden maar voluit kunnen groeien en 
heel oud worden. 
De boom is meerstammig, (vrijheid bereik je immers 
niet alleen!) en over 100 jaar zullen de kinderen 
van onze kinderen klauteren op zijn machtige lange 
takken. De naam van deze boom zal door Wim 
Geurts kunstig in hout uitgesneden worden.
De boom wordt mede gepland door enkele 
geïnterviewden van het boek “Verboden gebied”.
Met dank aan de inbreng van enkele hoveniers 
uit Vierlingsbeek waarbij Gijs Wijnhoven van 
Boomwereld en Jeroen Weijmans van Groenkom-
pas speciale vermelding verdienen.
Bij deze gebeurtenis bent u allen van harte welkom.

Het programma is als volgt:
Zaterdag 14 Maart bijeenkomst om 14.00 uur 
op het parkeerterrein bij de Joodse begraafplaats. 
De Dorpsraad zal hier dan een korte toelichting 
geven.
14.30 uur planten van de boom.
15.00 uur vertrek naar de Bibliobeek waar dan de 
koffie en thee klaar staan.
Hier is dan een presentatie over de bevrijding van 
70 jaar geleden.
Waarna de bijeenkomst om 16.00 uur wordt 
afgesloten.

Namens: 
Dorpsraad en Stichting De Oude Schoenendoos,
Rein Verhoeven en Jan Hendriks.

Maaltijdservice 
LekkerBèks
 
LekkerBèks kookt puur: een-

voudige combinaties, meer groenten, minder kool-
hydraten/ zout/ suiker en minder ongezonde vet-
ten. Door meer kruiden en specerijen eten om van 
te genieten. Dagelijks vers bereide gerechten. 
Maaltijden zoveel mogelijk op basis van ingrediën-
ten uit de directe omgeving, met gebruik van vlees 
en kip van biologische of scharrelherkomst, duur-
zame vis met een keurmerk en fairtrade producten. 
Het plezier van een huisgemaakte maaltijd zonder 
e-nummers, smaakstoffen of additieven. Lekker-
Bèks staat voor eerlijk voedsel.

Werkwijze 
Wilt u gebruik maken van de maaltijdservice dan 
doe ik graag een intakegesprek met u. In dit 
gesprek licht ik de werkwijze van LekkerBèks 
toe en bespreken we uw wensen en voorkeuren. 
Maande-lijks ontvangt u een bestellijst. Hierop 
staan de maaltijden. Optioneel kunt u soep en 
toetje toevoegen.

Levering 
De maaltijden kunnen afgehaald worden tussen 
16:30-18:00 uur op de Laurentiusstraat 57. Bent u 
niet in staat de maaltijd af te halen dan kunnen wij 
deze bezorgen.  Bezorging is gratis. De bezorging 
is dagelijks tussen 11.00 en 11.45 uur.

Bereiding
Een maaltijd van LekkerBèks is zeer eenvoudig te 
bereiden. Het enige dat u nodig heeft is een 
magnetron of heteluchtoven. Thuis alleen nog 
maar verwarmen en binnen enkele minuten heeft u 
een (h)eerlijke en huisgemaakte warme maaltijd op 
tafel. Smakelijk eten!

Prijzen en betaling
Een hoofdgerecht is € 6,50 (vlees) of € 6,00 (vege-
tarisch). Soep en toetje kosten € 0,75 extra. 
De maaltijden kunt u betalen bij afhalen of bezor-
ging. Of u kunt ervoor kiezen het bedrag vooraf 
over te maken naar de rekening van LekkerBèks.  
Wij verzoeken u dan het totaal bedrag op rekening-
nummer  NL25 RABO 0190 5906 37 over te maken 
met vermelding van uw naam.

Additioneel 
Op woensdag is LekkerBèks gesloten. 
U wordt tijdig geïnformeerd over vakantiesluiting 
van LekkerBèks.
Judith Rouwens, tel. 06-14050298 
www.lekkerbeks.nl
info@lekkerbeks.nl

Wat dat programma zal zijn, dat houden we nog 
even geheim. In de komende Globaal zult u meer 
informatie kunnen lezen over wat u mag verwach-
ten. Maar u kunt er in elk geval van uit gaan dat 
harmonie en koor niet alleen los van elkaar hun 
kwaliteiten zullen laten zien. Zij zullen ook hun 
krachten bundelen en samen enkele prachtige 
muziekstukken ten gehore brengen. 

Wij zien u graag op zondag 29 maart!

Wie:  Harmonie De Herleving en Gemengde  
 Zangvereniging Vondel
Waar:  Concordia, Vrijthof 1
Wanneer:  zondag 29 maart 2015
Hoe laat:  11.00 uur 
Entree:  gratis
Websites: www.herleving.nl en 
 http://www.zangvereniging-vondel.nl
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VOGELHUISBRIGADE HANGT 
NESTKASTJES OP IN 
VIERLINGSBEEK!

Het komende jaar zullen er diverse acties worden 
ondernomen in het kader van ‘Vogelhuisdorp 
Vierlingsbeek’. Het doel is en blijft om aan of bij 
zoveel mogelijk huizen een nestkast/vogelhuis te 
bevestigen. 
Een nestkastje in de tuin of op balkon geeft veel 
kijkplezier. Tevens biedt u de vogels een helpende 
hand, want steeds meer natuurlijke nestkasten 
verdwijnen.

Op zaterdag 7 en 14 maart a.s. rijdt er een Vogel-
huisbrigade door Vierlingsbeek die een aantal nest-
kastjes gratis gaat verspreiden. De nestkastjes 
worden dan voor u ook direct op een wenselijke en 
zichtbare plek bevestigd. De nestkastjes zijn ge-
schonken door Vivara te Vierlingsbeek. De wonin-
gen die gelegen zijn langs de Happen en Stappen 
Vogelhuis Proeverij Wandelroute hebben zich al 
voor een gratis nestkastje aan kunnen melden. 

Landelijke politieke partijen moeten niet met water 
op de loop gaan. Landelijke partijpolitieke items 
domineren in verkiezingen, dat zien we nu ook 
naar de Provinciale Staten verkiezingen toe en het 
gaat spijtig genoeg helemaal niet over de zaak zelf. 
De afstand tot de inwoners wordt daar mee alleen 
maar zeer sterk vergroot; dat neemt tsunamisch 
toe zou je haast zeggen. Dat wijst wetenschappe-
lijk onderzoek ook nadrukkelijk uit. Landelijke po-
litici willen op TV, volgen veelal de waan van de 
dag en dat kan niet goed zijn voor de democratie 
in het algemeen en voor de taakgerichte democra-
tie zoals waarbij het in het waterschap om draait! 
We zien dat kortzichtige gebeuren bij voorbeeld 
rondom de belangstelling voor pomphouders in de 
grensstreken en bij de verzakkingen in Groningen. 
Hopzakkend van het ene incident naar andere inci-
dent soms gelardeerd met declaratie-uitspattingen 
gaan landelijke politici de verkiezingen nu verzie-
ken. Ook de partij Waternatuurlijk is daar natuurlijk 
schatplichtig aan door de sterke link met de Groen 
Links en D66. Dat kunnen we in het waterschap 
helemaal niet hebben. 50 Plus doet ook mee en 
dat is hun goed recht maar net zo min als we libe-
raal of socialistisch water hebben, hebben we ook 
geen 50 Plus-water. Er is geen specifieke dijk no-
dig voor 50-plussers. Die dijk heeft een algemene 
functie en heeft geen enkele politieke kleur. Veilig-
heid en algemeen belang staan voorop.

Lijst 4 de Algemene Waterschapspartij is de enige 
landelijke waterschapspartij zonder banden met de 
Haagse Politiek. Onder aanvoering van de ervaren 
bestuurder en Land van Cuijkenaar Henk Siroen 
wordt die onafhankelijkheid van de politiek in het 
waterschap verder uitgedragen. Wilt u een lokale 
en landelijke partij, los van de waan van de dag en 
los van het gekrakeel in Den Haag, met deskun-
dige mensen die zich gezamenlijk richten op doel-
matig water beheer, dan moet u bij Algemene Wa-
terschapspartij Lijst 4 zijn. Kijk ook voor het gehele 
verkiezingsprogram op de internetpagina: 

www.algemenewaterschapspartij.nl

We gaan het vooral samen doen. Veranderingen 
moet je niet opleggen. Het waterschap krijgt alleen 
maar draagvlak als ze midden in de samenleving 
staat en serieuze samenwerking zoekt. Samenwer-
king met allereerst inwoners en andere overheden 
als provincie en gemeenten horen daarbij. Veilig-
heid staat voorop en is eerste taak en dat wordt fi-
nancieel met fanatieke soberheid door de Algeme-
ne Waterschapspartij waar gemaakt! Stem lijst 4 
Algemene Waterschapspartij met Henk Siroen als 
lijsttrekker.

Sjaak Verstegen
Algemene WaterschapsPartij
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Ben jij degene die wat tijd

voor ons wil vrijmaken?

Geef je dan nu op als collectant 

voor Vierlingsbeek en Groeningen en 

collecteer samen met ons tijdens de 

collecteweek van 30 maart tot en met 4 april. 

“Samen Sterk voor goede doelen”!
Voor informatie en aanmeldingen 

kan je contact opnemen met:

Trudie van Aggelen 630645

Samen staan wij Sterk

Alzheimer Café afdeling 
noordelijke Maasvallei; 
Land van Cuijk en Gennep 
9 maart : Karakter en gedragsveranderingen bij 
dementie. 
Wanneer de diagnose is gesteld staat er een 
onzekere tijd te wachten. Ook voor de naasten is 
het erg moeilijk. Zowel familie als vrienden hebben 
steun nodig. Hoe verder het proces van dementie 
vordert, dan gaan er verschillende gedragsproble-
men spelen in de thuissituatie. Een psycholoog zal 
deze avond hierop ingaan en adviezen geven en 
uw vragen beantwoorden

U bent van harte uitgenodigd voor deze 
avond! 

Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met 
dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, 
hulpverleners en andere belangstellenden. 
Aanmelding is niet nodig en de toegang en een 
kopje koffie zijn gratis. 

Het Café is in De Weijer, de Raetsingel 1 in 
Boxmeer.
Initiatief: Alzheimer afdeling Noordelijke 
Maasvallei: Land van Cuijk en Gennep

Zaal open: 19.00 u. 
Programma: 19.30 tot 21.30 uur. 
Informatie:  06-36333223. 

Reis mee door de tijd!
… en kom kijken naar de 
kampioenen

Hallo allemaal!
De Maasheggen is een oud, supermooi natuurge-
bied en jullie wonen er vlakbij. Eén keer per jaar 
strijden meer dan 100 heggenvlechters om het kam-
pioenschap en is het groot feest voor jong en oud. 
Kom je ook? Er zijn veel leuke dingen te zien en te 
doen!

Zondag 8 maart tussen 11.00 en 15.00 uur
in de Maasheggen tussen Beugen en Oeffelt

Dit jaar kun je door de tijd reizen! 
❍ Wist je, dat er al meer dan 10.000 jaar mensen 

in dit gebied wonen? En dat je er op 8 maart 
een stel van kunt tegenkomen? Doe mee met 
de vossenjacht en ga op zoek naar de 

 oermens, naar de Romeinse soldaat, naar de 
middeleeuwse herder en nog meer. 

 Vind jij ze allemaal? 
❍ Doe dingen van lang geleden:
 Broodje bakken boven een vuur

De Vogelhuis Proeverij Wandelroute Vierlingsbeek 
is (sinds 2012) een initiatief van Bibliobeek in s
amenwerking met Restaurant de Overbeek, 
Restaurant de Vier Linden en Ambachtelijk 
Pannenkoekenrestaurant ’t Genot. 
(info en aanmelden kan via www.bibliobeek.nl)

Wilt u ook kans maken op een gratis nestkast en 
bent u thuis op 7 of 14 maart? 
Stuur dan even een email met naam en adres 
naar info@bibliobeek.nl of bel naar Bibliobeek 
0478-631675 (onder openingstijden)

Wie weet belt de Vogelhuisbrigade ook bij u 
aan!

Hartelijke groet 
namens werkgroep 
Happen en Stappen en 
Vogelhuisdorp Vierlingsbeek 
Stichting Bibliobeek Vierlingsbeek
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Dorpskroniek Groeningen 2015.

Het is weer zover. Het jaar 2014 is inmiddels voor-
bij en dus is er ook nu weer een Dorpskroniek 
Groeningen verschenen. Een zeer fraai boek-
werkje van ca. 25 A4-tjes met verhalen en 
(kleuren-)foto’s van belangrijke en minder belang-
rijke, leuke maar ook minder leuke gebeurtenissen 
die in 2014 in Groeningen hebben plaatsgevonden. 
Ook u kunt daar over beschikken door even een 
mailtje te sturen naar g.ketelaars@hetnet.nl . 
U krijgt dan geheel kosteloos een digitale versie 
per mail toegestuurd.
U kunt tegen betaling van 3 euro ook over een 
papieren versie beschikken. U kunt hier om vragen 
per mail via g.ketelaars@hetnet.nl of even bellen 
met Govert Ketelaars via 06-53883255 of 
0478-632318.

Alvast veel leesplezier toegewenst.

Krasreizen in samenwerking
met de Zonnebloem

De Zonnebloem organiseert naast de regio- 
vakantie ook vakanties samen met Krasreizen. 
Deze reis vindt plaats op 22 juni en duurt 5 dagen.
Het programma is aangepast: het gaat allemaal 
wat rustiger. U moet wel uzelf kunnen verzorgen 
en er zijn twee vrijwilligersdie e.v. een handje 
kunnen helpen. 
Dit jaar gaan we naar het 4 Sterren Hotel Tryp in 
Stadtoldendorf, in het prachtige Weserbergland.
De prijs is €429,- per persoon op basis van vol 
pension en veel extra’s. 
Bent u geïnteresseerd laat het even weten, 
dan breng ik u graag de folder.
 
Tinie Teunesen 
tel. 631998
Zonnebloem

Zondag 8 maart is het internationale Vrouwendag.
Om deze dag niet zomaar voorbij te laten gaan, 
hebben we een High Tea georganiseerd. Deel-
nemers voor deze dag worden om 10.30 uur ver-
wacht bij Herberg Thijssen. Het duurt tot onge-
veer 12.30 uur. Woensdag 18 maart doen we een 
workshop mandala’s tekenen. Niet alleen, maar 
met zijn tweeën. Aan het einde van de avond 
gaan alle deelnemers naar huis met een mooi 
kunstwerkje; samen getekend en zelf ingekleurd. 
We willen om 19.30 beginnen en wel bij ‘t Joffers-
hof N.b. de genoemde activiteiten zijn voor leden 
die zich hebben opgegeven voor desbetreffende 
activiteit.

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: donderdag 26 maart 2015.
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

 Een pijl en boog maken
 Boomstam zagen 

Meebouwen aan een muur van takken en klei
❍ Kijk naar oude ambachten:
 Smid 

Hoefsmid 
Boeren, die maaien met een zeis

❍ Dieren en Maasheggen, ze horen al eeuwen bij 
elkaar:

 Knuffel de kalfjes
 Kijk naar honden die schapen drijven
 ‘Slee’ mee achter een trekpaard!

En nog veel meer… laat je lekker verrassen!!!

Praktische informatie voor je vader en moeder
De Maasheggen bij Beugen/Oeffelt zijn prima fiet-
send of wandelend te bereiken. Bezoekers die 
met de auto komen, kunnen gratis parkeren in de 
omgeving van het terrein.
Datum: zondag 8 maart, 11.00-15.00 uur.
Locatie: Tussen Beugen en de Maas.
Toegang en activiteiten gratis. 
Tip: kom op de fiets, laarzen aan.

Hoogstwaarschijnlijk zal in 2016 op 
zondag 13 maart het 
maasheggenvlechten in het 
Vierlingsbeekse Maasheggen
gebied gehouden worden. 

Meer informatie: www.maasheggen.nl
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Oberkrainerensemble 
Marinka concert.

Op 8 maart zijn de fans en verdere liefhebbers 
van Oberkrainermuziek weer welkom in zaal 
De Zandpoort, Groeningsestraat 40 in 
Groeningen.

De regionale amateurmuzikanten hebben hun 
repertoire wederom uitgebreid met een aantal 
nieuwe werken, maar ook het klassieke werk 
wordt ten gehore gebracht.

Zaal open 13.00 uur
Start concert 14.00 - 17.00 uur

Entree is gratis

Marius Cuijpers

Maasziekenhuis in de race 
voor Planetree Award

Maasziekenhuis Pantein is één van de tien 
genomineerde zorginstellingen, die op donderdag 
12 maart kans maken om “Spirit of Planetree 
Award” in de wacht te slepen. Met die nominaties 
en award beloont Planetree Nederland jaarlijks 
zorginstellingen als ‘goede voorbeelden van 
mensgerichte zorg’.

Publiek mag stemmen

Wie dit jaar de Planetree Award krijgt uitgereikt 
wordt niet alleen bepaald door een externe jury 
en experts van Planetree Nederland. Er is voor de 
eerste keer ook een belangrijke rol weggelegd voor 
het Nederlands publiek dat een publieksstem kon 
uitbrengen op de website: planetree.nl. 

Maasziekenhuis: lean en Planetree

Het door Maasziekenhuis Pantein ingediende 
initiatief betreft het met elkaar verbinden van twee 
filosofieën om de cultuur en zorg niet alleen naar 
een hoger, maar ook naar een efficiënter niveau te 
tillen. De mensgerichte zorggedachte van 
Planetree wordt hierbij gekoppeld aan de 
Lean-filosofie: door het toevoegen van waarde en 
het verminderen van verspillingen in werkproces-
sen zo veel mogelijk mensgerichte zorg per euro te 
bieden.  
Het Maasziekenhuis wordt hierin ondersteund door 
een speciale afdeling van het Radboudumc. 
Bijzonder is verder dat de aanpak vanaf de 
werkvloer start, telkens in groepen van zo’n veertig 
medewerkers, van laag tot hoog. Zij nemen 

Alzheimer Nederland organiseert op maandag 
20 april samen met SWOC, Radius en Pantein 
een voorlichtingsbijeenkomst in Maartenshof te 
Cuijk 

Thema: mobiliteit en dementie

Bewegen is goed voor jong en oud. Maar wat als 
dit niet meer naar wens verloopt. Op welke wijze 
kan ik blijven fietsen en bewegen. Wanneer kom ik 
in aanmerking voor een scootmobiel? Is autorijden 
nog wel verantwoord of kan ik nog wat bijlessen 
nemen om mijn vaardigheden te verbeteren? 
Kan de fysiotherapeut wat voor mij betekenen?

Gespreksleider Vera Borsboom zal met Edith 
Rongen, ergotherapeut regio Cuijk, samen met u 
op zoek gaan naar antwoorden op al uw vragen.

Vanzelfsprekend wordt u ook in de gelegenheid 
gesteld vragen te stellen en opmerkingen te plaat-
sen. 

Zorgcentrum Maartenshof, Deken van de Ackerhof 
29 in Cuijk is voor iedereen vrij toegankelijk en de 
toegang is gratis.

Zaal is open om 19.00 uur.
Start Programma: 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur.         
                              
Voor meer Informatie: tel. 0485-394400                                            
Website: alzheimer-nederland.nl/1622.aspx 

Initiatief: 
Alzheimer afdeling Land van Cuijk en Gennep 

hierbij zelf de regie en het initiatief waarbij alles is 
gericht op het continu verbeteren van de 
zorgverlening voor de patiënt.

De Award is een erkenning en stimulans voor 
(het delen van) goede praktijken en het waarderen 
van ideeën die een bijzondere, vernieuwende 
bijdrage hebben geleverd aan betere zorg, de 
helende omgeving en/of de gezonde organisatie. 
Volgens Planetree Nederland laten de 73 
deelnemende zorginstellingen ook dit jaar weer 
zien dat zorgverleners met bevlogenheid, 
vakmanschap en creativiteit zorg bieden met een 
menselijke maat. 
Daarnaast is de verbetercultuur voelbaar: 
iedere dag opnieuw met de mogelijkheden die je 
hebt, mensgerichte zorg naar een steeds hoger 
niveau brengen.
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zaterdag 14 maart > 
ierse avond > 
ST. PATRICK’S EVE met 
live: THE DOGGY FEW

Aan de vooravond van de Ierse nationale feest-
dag wordt Gryphus omgetoverd tot een heuse Irish 
pub. Waan U in het Temple Bar District in Dublin 
of waar dan ook op het groene beloofde eiland en 
vier het feest der feesten. Met een pint Guinness 
in de ene en een glas Murphy’s in de andere hand. 
En dit allemaal om de sterfdag van de heilige Pad-
dy te herdenken. Rare jongens, die Ieren. Maar o 
zo gezellig! 

En het wordt alleen maar gezelliger door de mu-
ziek van The Foggy Dew. Deze zes Groningse fol-
kies trakteren op een portie Ierse feestmuziek, vro-
lijk en dansbaar, afgewisseld met een enkele tra-
gische ballad. Traditionals, eigen nummers en be-
kende liedjes van Clancys, Planxty, Pogues en Du-
bliners. Gezelligheid gegarandeerd. En dan is het 
natuurlijk aan U om in de beste Ierse traditie uit 
volle borst mee te zingen. Slàinte!
zaal open: 21.00 uur > entree: 5,00 euro

vrijdag 20 maart > cabaret > FUAD HASSEN > 
PAREIDOLIA
Met zijn innemende persoonlijkheid en gulle lach 
weet Fuad Hassen iedereen voor zich te winnen. 
In 2006 stapte hij het comedypodium op, in 2008 
won hij de Culture Comedy Award en in 2013 was 
hij klaar voor Cameretten. ‘…hij heeft een aan-
tal sterke grappen en het gemak waarmee hij zich 
over het podium beweegt geeft de jury veel ver-
trouwen in zijn toekomst in het theater.’ Zo schreef 
de jury van Cameretten. Nu is het daarom tijd voor 
zijn solodebuut Pareidolia.

Fuad is een charismatisch verteller, een rasechte 
en oprechte comedian. Iemand die niet bang is om 
ook zichzelf een spiegel voor te houden. 

Quotes naar aanleiding van de finale van Came-
retten: 
‘Fuad Hassen is nog het meest veelzijdig. Hij vult 
zijn theatrale setting in met verhalen, met stand-up 
als basis. Hoop op juryprijs.’ - Richard van Bilsen, 
hoofdredacteur zwartekat.nl

‘Fuad toonde zich veelzijdiger (…) zijn persoonlijke 
programma Pareidolia zat intelligent in elkaar en 
zijn hilarische sportschoolrelaas wist een vette lach 
los te peuteren.’ - Esther Kleuver, Telegraaf
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > reser-
veren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl 
> win gratis kaarten via Facebook Welcome Bij 
Janssen en Facebook PLUS Verbeeten

Gryphus Formule 1 Pool
Het is weer bijna voorjaar en dus gaat het Ber-
nie Ecclestone Circus weer rondtrekken. De boli-
des mogen weer van stal en piloten als Rosberg, 
Button, Vettel, Alonso, Ricciardo, Bottas en Massa 
zullen er alles aan gaan doen om Lewis Hamilton 
van de troon te stoten. En niet te vergeten onze ei-
gen Max. Want het wordt weer ouderwets span-
nend met een Verstappen achter het stuur. En ju-
nior is een groter talent dan senior dus dat belooft 
veel goeds. Of het iemand gaat lukken Hamilton 
te onttronen? We zullen het zien want ook dit sei-
zoen zullen (onder voorbehoud) weer alle Grand 
Prix races op een grootbeeldscherm worden ver-
toond. En natuurlijk is er ook nu weer een Formule 
1 Pool opgezet. Als U hieraan deel wilt nemen zult 
U zich voor 12 maart moeten melden bij de boo-
kie van dienst, André R. (06.16716291). Voor meer 
informatie of opgave kunt U zich ook melden via 
info@gryphus.nl. Wij zetten ons geld op onze Max. 
En U?
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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

Wil degene die mijn zwarte jas heeft 
meegenomen tijdens de Hitte avond deze 
nu ook weer terug geven of terug hangen 
bij Concordia.
Op deze manier komt deze weer bij 
mij terecht en kan ik hem de rest van het jaar 
weer gebruiken. 
Na een telefoontje wil ik hem ook wel op 
komen halen.

Alvast bedankt 
A. Broeren
Tel. mob:06 30943400

TE HUUR: RUIME PARTYTENT 

Op zoek naar een partytent voor een feestje, 
buurtbarbecue, buitentoernooi of seizoen 
afsluiting?
Dan ben je bij Op De Tôffel aan het juiste adres! 
Voor een bedrag van slechts €150,00 is onze 
ruime witte partytent (5 x 10 meter, geheel te 
sluiten en incl. verlichting) 2 dagen van jou... 
En dan zetten we ‘m ook nog eens gratis 
voor je op!

Interesse? Of wil je meer informatie?
Mail naar tent@opdetoffel.nl,            dan nemen 

wij z.s.m. contact met je op.

in petto
➢ zaterdag 11 april > bandwedstrijd > OP UT 

TUFFELKE
➢ zaterdag 18 april > concert > BEUKFEEST

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

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

✔  VERKOOP & INKOOP
Overloon: Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901

Fons Peltenburg

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

        

 

Expertisegebieden: 
 Industriële koudetechniek  
 Distributiecentra  
 Farmaceutische industrie 
 Supermarktmeubels 
 Bakkerijen en slagerijen 
 Bloemen- en bollenkoelingen  
 Groente- en fruitkoeling (ULO 

bewaartechnologie) 
 Airconditioning 
 Klimaatbeheersing en 

warmtepompsystemen 
Mörgan Veekens  
www.vekokoudetechniek.nl 
Tel. 06-53585753 
info@vekokoudetechniek.nl 
 
 

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl  



Meer dan 33.000 kleuren in lak en 

muurverf. Voor binnen en buiten. 

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

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl
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BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

Tel: 0478-632232
E: Info@limabv.nlwww.nlmeubel.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

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA












Warme Bakker Degen
Reclame: 9 t/m 14 maart
 ●  Kruimelvlaai €7,25
 ●  Zonnebrood €2,25
 ●  Kaiserbroodje €0,30
Reclame: 16 t/m 21 maart
 ●  Kersenyogurtvlaai €10,35
 ●  Volkorenbrood €1,80
 ●  4 Krentebollen + 1 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden



24

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!

www.assieswares.nl

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

Vraag naar de voorwaarden

Actie geldt van 9 t/m 21 maart 2015

OP RAAMDECORATIE

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

25% KORTINGT
O

T

Judith Rouwens 
Laurentiusstraat 57
5821 AV Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl 
info@lekkerbeks.nl

Donderdag - Dinsdag 
16.30-18.00 uur.

Mannen in beweging!
Je laat graag zien wie je bent en je bent actief!

Die eigenheid en beweging zien we dit najaar terug in de 
kapsels. Meer beweging en een voller effect; 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


