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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

22 maart 2016, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

31e jaargang no. 6                16 maart 2016

!!! Splash !!!

In 2013 besloten een paar klasgenoten van elkaar 
dat het leuk zou zijn om samen muziek te gaan 
maken.
Werd er de eerste jaren alleen nog maar wat op 
schoolfeestjes gespeeld, dat ging ze zo goed af dat
er al snel verzoeken binnen kwamen om op plaatse-
lijke evenementen hun muzikale bijdrage te leveren. 
in 2015 deden ze bijvoorbeeld mee aan het culinai-
re feestje van het Groenings koor, hiervan werden 
ook opnamen gemaakt voor BlosTV. En tijdens het 
kerstfeest van de KVO mochten zij ook gezellige 
sfeervolle muziek maken wat door de aanwezige 
Vierlingsbeekse mensen zeer werd gewaardeerd.
Nu stromen de verzoekjes binnen en wordt het 
dan ook tijd om de jongens voor te stellen.

Hallo, ik ben Freek Reijnders en ik kom uit 
Vierlingsbeek. Ik ben op 4 februari 13 jaar gewor-
den. Ik speel bij voetbalclub Volharding in de D2. 
Daarnaast tennis ik nog. Ik speel als zanger/gitarist
bij de band Splash. Ik hou van muziek maken en 
zingen en in deze band kan ik dat mooi allebei 
doen. We zijn hiermee al een tijdje geleden begon-
nen en na diverse optredens hebben wij de zin erin 
nog steeds niet verloren. Wij kunnen met zijn allen 
goed overweg, maar zonder Willy was het ons niet 
gelukt om zover te komen. Mijn eerste contact met 
muziek was ZEV (Zanggroep Evergreen Vierlings-
beek) Ultra Light daar heb ik ongeveer 1,5 jaar bij 
gezongen. Hier ben ik gestopt omdat ik individue-
ler met muziek bezig wilde zijn. Ik ging op gitaarles 

bij Willy van den Bogaard. Eerst akoestisch, maar 
al snel elektrisch. Toen kwam ik in een bandje met 
ook Tim en Martijn, bij hen hebben we ook onze 
oefenruimte, maar met Niek en Matthijs er nog niet 
bij. Bij Tim en Martijn heb ik vele malen gegeten op
vrijdag voordat we gingen repeteren, maar omdat 
we naar de middelbare school gingen moest de tijd 
veranderd worden van 13.00 uur op vrijdag naar 
18.30 uur op donderdag. We hebben ook veel 
namen gehad, ik kan me nog herinneren dat we 
Voice Boys heetten, dat was de eerste naam waar-
onder we hebben gespeeld. Maar we vonden
Voice Boys niet toepasselijk en daarom wilden we 
een andere naam. Na lang na te hebben nage-
dacht (zelfs op het schoolplein dachten we erover 
na) werd het uiteindelijk The Black Panthers. 
Onder die naam hebben we de meeste optredens 
gehad, hoewel we nu ook nog een paar optredens 
in de agenda hebben staan. Een maandje geleden 
hebben we de naam veranderd in Splash.

Hallo, 
Ik ben Niek Nabuurs, 
Ik ben 12 jaar oud,
En woon nu ook al 12 jaar in Vierlingsbeek.
Ik merkte altijd dat ik muziek spelen heel leuk vond.
Mijn ouders zeiden dat ik vroeger ook al veel van 
muziek hield. Ik luisterde vaak naar muziek en zong
ook (regelmatig) mee. Maar ik begon 3 jaar geleden 
met het ook te bespelen. Ik wou een GITAAR! 
Mijn vriend (bandlid) Freek speelde gitaar bij Willy 
van de Boogaard. Hij zei dat het daar heel leuk was 
dus ik ging samen met mijn moeder een keertje 
mee kijken bij de les van Freek. Ik vond het super 
leuk. En ik ging dus ook lessen volgen bij Willy van 
den Boogaard. Dus zo ben ik begonnen met gitaar 
spelen. Toen heb ik nog een keer in een bandje 
(de soul jackers) gezeten met wat vrienden.
Dat wisten veel mensen niet maar wat we ook door
hadden was dat dit bandje nooit iets zal gaan wor-
den. Ik wou wel meer dus ik vroeg of ik bij (destijds) 
de Black Panthers kon gaan spelen. Ik had daar 
veel plezier maar toen kreeg ik een periode dat ik 
gitaar spelen niet meer zo leuk vond dus ben ik uit 
de band gegaan. Een paar maanden later ben ik er 
weer bij gevraagd.

zie vervolg op pagina 2
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Van de redactie:
●	 De lente is in aantocht..... de 
 voorjaarsbolletjes komen uit en 's morgens 

fluiten de vogels ons wakker. 
●  We verzetten de klok in het Paasweekend.
 In de nacht van zaterdag 26 op zondag 

27 maart zetten we de klok 1 uur vooruit!. 
VOORjaar= VOORuit....

●  Onze (Kerk-)klok begeeft het langzaam maar 
zeker.... Het luiden bij een overlijden is haast 
het laatste (letterlijk en figuurlijk) wat er nog 
is...

●  Op zijn Paasbest .....enkele winkels zullen 
 we niet meer binnen kunnen lopen in de 

stad....
●  Wij wensen iedereen mooie Paasdagen toe!

Ik moest eerst even nadenken maar ik heb het weer 
opgepakt, en nu is het super leuk met deze band. 
Het gaat heel goed en we hebben al veel optredens 
gehad. We hebben best lang nog de Black Panthers 
geheten maar de naam Black Panthers vonden we 
niet meer bij deze tijd passen dus we hebben een 
nieuwe naam gekozen en nu heten we SPLASH!. 
Ik ga nog heel veel leuke dingen met deze band 
beleven, dat weet ik zeker.  
GROETJES, Niek

Hallo ik ben Martijn Vernooij en speel sax in Splash!
Ik ben geboren in het Radboud ziekenhuis in Nij-
megen. Muziek hebben we van huis uit meegekre-
gen: Mijn moeder speelt piano en mijn vader gitaar 
en een beetje piano. Ik speel vier jaar saxofoon en 
vind dat heel leuk. Mijn voorbeeld is Bobby Keys 
en een paar jaar geleden heb ik in de pauze van 
een optreden gesproken met Bertus Borgers, die 
van Herman Brood en The Golden Earring. Ik heb 

zin in het optreden. Ik heb vaker opgetreden en 
dat is super leuk. Ik heb les van Luc Janssen, een 
leraar die erg goed bij mij past. 
Tim is mijn tweelingbroer.
Martijn

Ik ben Tim en ik ben de drummer van de band. 
Het is een droom om van m’n band m’n beroep 
van te maken. Ik wil als drummer bereiken dat de 
band NOG beter kan presteren en dat ‘I prefer the 
drummer’* uit komt. Ik ben begonnen met drum-
men toen Martijn zijn keel/neus amandelen er uit 
moest laten halen en daarom in het ziekenhuis lag. 
Als cadeau kregen we een elektrisch drumstel en 
ik vond dat heel interessant en heb mezelf drum-
men aangeleerd. Later ging ik ook op drumles en 
zit daar nog steeds op. Ik heb ook op gitaarles ge-
zeten. (van Willy, heel goed, ik leerde heel veel en 
ook dingen waar ik nu nog profijt van heb.) Willy 
is de muziekaal leider van de band. Dat gaat heel 
goed. 

Toetsenist Matthijs Pijls,
Mijn naam is Matthijs. Ik ben geboren op 13 januari
2003. Ik zit in de eerste klas op het gymnasium. 
Naast dat ik bij de band Splash! zit, speel ik ook bij 
de schoolband van het Elzendaalcollege Boxmeer. 
Daarnaast hockey ik in de JC1 van MHCB.
Ik maak al 4,5 jaar muziek. Ik volg keyboardles bij 
Toff muziekpraktijk van Maria Centen. Ongeveer 
een 1 jaar geleden ben ik gevraagd om lid te wor-
den van de band Splash!. En doe dit met heel erg 
veel plezier. Ik speel graag muziek, omdat ik het 
leuk vind om samen te spelen en je kunt er men-
sen blij mee maken. We hebben al diverse optre-
dens gedaan. Onder andere voor Culinaire Klan-
ken in Groeningen. We hebben nog veel optredens 
in het vooruitzicht en ik heb er nu al zin in.

Wil je ons aankomende tijd een keer zien hieronder
de agenda op dit moment.
*  vrijdagavond 25 maart optreden in Gryphus 
 (dit is Goede Vrijdag)
*  zondag 17 april optreden in het Koningskerkje in 

Vierlingsbeek, als voorprogramma van de band 
van Marc: de Tex Mex Banditos. 

 Start om 14.00 uur. 
*  zondag 23 april voorprogramma van, de 
 inmiddels beroemde band: New Generation in 
 Gryphus.

Groeten en we hopen jullie graag tegen te komen 
bij een van onze optredens.
Splash!!!
Wilt u wat meer weten of interesse hebben.
Marc Vernooij 0629027817 /        
 0478 630035
Willy van den Bogaard: 0640321510 /  
 0478634090

vervolg van pagina 1

Vooraankondiging: 
Abonnement op Globaal

Binnenkort wordt het abonnementsgeld 
(ongewijzigd) over 2016 automatisch van uw 
bankrekening geïncasseerd, bij diegene die hier 
in het verleden een machtiging voor heeft 
afgegeven. 
De overige abonnees ontvangen t.z.t. een nota.
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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.
17 mrt LVCNET (glasvezel): Informatieavond in  
  Concordia van 19.30 tot 21.00 uur
18 mrt KBO: Jaarvergadering in Joffershof
18 mrt Gryphus: Cabaret: Omar Ahaddaf;
  Grenzeloos; zaal open: 20.30 uur; 
  aanvang: 21.00 uur
19 mrt ODBN ism KBO en Damesgymclub:   
  Landelijke Opschoondag 2016
20 mrt Zaal Zandpoort Groeningen: fanmiddag  
  oberkrainerensemble Marinka; 
  aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.
22 mrt VOVG: Rondleiding bij de Plusmarkt in  
  Vierlingsbeek
25 mrt Gryphus: open podium: TALENTENTUIN;  
  KOEN BLOOM + SPLASH + LEMON 
  zaal open: 20.30 uur; aanvang: 21.00 uur
26 mrt Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
26 mrt Zonnebloem: Paasbrunch
29 mrt Collecte Samen Sterk
tot 2 apr voor goede doelen
2 apr Gryphus: poker: POKERFACEd; 
  inschrijven: 20.30 uur; aanvang: 21.00 uur
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
6 apr LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in   
  Joffershof van 19.30 tot 21.00 uur
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; aanvang: 21.00 uur
13 apr LVCNET (glasvezel): Informatieavond in  
  de Zandpoort van 19.30 tot 21.00 uur
15 apr Zandpoort Groeningen: Reünie café 
  De Zandpoort
16 apr Gryphus: bandwedstrijd; Op Ut Tuffelke; 
  zaal open: 20.00 uur; aanvang: 20.30 uur
17 apr Harmonie de Herleving: 
  uitwisselingsconcert met Maashees en  
  Holthees Locatie: Maashees; 
  gemeenschapshuis; aanvang 11.00 uur
17 apr Koningskerkje: optreden band Tex Mex  
  Banditos; voorprogramma Splash! Uit  
  Vierlingsbeek
20 apr VOVG: Rayonreis naar Amsterdam en   
  Volendam

23 apr Gryphus: Concert: NEW GENERATION; 
  SLOTCONCERT “EEN NIEUWE START”; 
  zaal open: 20.30 uur
26 apr VOVG: Zwemmen Thermaalbad Arcen
26 apr St. GroeVie: Koningsmaal Beek an 
  Toffel; Aanvang 19:00 uur
27 apr St. GroeVie: Viering Koningsdag 
  Vierlingsbeek; Programma volgt
28 apr LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in de  
  Zandpoort van 19.30 tot 21.00 uur
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
4 mei Gryphus: hard rock café: MAIDEN NIGHT
   2016; zaal open: 20.30 uur
11 mei VOVG:  Jaarlijkse wandelavond
11 mei LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in   
  Joffershof van 19.30 tot 21.00 uur
12 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
20 mei MVC’64: buitentoernooi en quizavond;  
  aanvang: 20.00 uur
21 mei MVC’64: buitentoernooi met bbq en   
  feestavond; aanvang: 14.00 uur
23 mei VOVG: Blote voetenpad
24-27 mei JOC: PLUS Wandel4daagse 
  georganiseerd door het JOC
26 mei KBO: Busdagtocht
26 mei LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in de  
  Zandpoort van 19.30 tot 21.00 uur
28 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
2 - 4 juni Zanggroep Evergreen: Revue
5 juni LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in de  
  Zandpoort van 19.30 tot 21.00 uur
7 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: Dorpsraadsver-
  gadering aanvang 20.00 uur in Joffershof
9 juni KBO: Fietsdag
12 juni Groenings koor: concert in Aarle Rixtel 
  samen met het koor Korale
14 juni VOVG: Bezoek aan de rozentuin Haps
18 juni LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in   
  Joffershof van 19.30 tot 21.00 uur
19 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2016
24 juni VOVG: Jaarlijkse fietsdag
25 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
30 juni KBO: Lezing Stap voor Stap in Joffershof
10 juli Harmonie de Herleving: Zomerconcert 
  van harmonie en slagwerkgroep 
  De Herleving Locatie: Vierlingsbeek,  
   bij de watermolen; aanvang 11.00 uur
30 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Deze maand geen  
  ophaalronde oud ijzer! In augustus   
  kunt u Valentinus weer bellen.
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16 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof
25 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
28 aug DES: korfbalvriendenmixtoernooi
31 aug  KBO: 
t/m  Meerdaagse reis
4 sept 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
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 okt VOVG: Toetjesbuffet
11 okt VOVG: Zwemmen Thermaalbad Arcen
17 okt VOVG: Workshop porselein beschilderen
21 okt KBO: Spellenmiddag in Joffershof
27 okt KBO: Excursie
29 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
3 nov KBO: Filmmiddag met KBO Maashees
3 nov VOVG: Bezoek aan de moskee in Venray
5 nov Gêf ’t dûr: Beek an Toffel; 
  aanvang 19:00 uur; Eten bij de kok thuis. 
  (www.bibliobeek.nl)
15 nov VOVG: Lezing door de Nederlandse   
  Hersenstichting
17 nov KBO: Herfstwandeling
26 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
11 dec VOVG: Kerstmarkt
14 dec VOVG: Kerstviering
18 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
20 dec KBO: Kerstviering in Concordia
31 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

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

ANWB Streetwise naar 
basisschool Laurentiushof

ANWB Streetwise komt op donderdag 31 maart 
met een spannend verkeersprogramma naar 
basisschool Laurentiushof in Vierlingsbeek. ANWB 
Streetwise leert kinderen van groep 1 tot en met 8 
om beter om te gaan met het huidige verkeer. 
Basisschool Laurentiushof vindt het belangrijk die 
“straatwijsheid” mee te geven en biedt de kinderen 
graag ANWB Streetwise aan. 
In verschillende praktijklessen leren de kinderen 
over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg 
en reactiesnelheid. ANWB Streetwise bestaat uit 4 
onderdelen:
Bij “Toet-toet” in groep 1-2 staan twee onderwer-
pen centraal: het herkennen van (gevaarlijke) 
verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken. 
Daarnaast leren de kinderen waarom het zo 
belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel 
te gebruiken.
Tijdens “Blik en klik” leren de kinderen van groep 
3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het 
belang van het dragen van de gordel en gebruik 
van een autostoel in de auto wordt geoefend met 
een spannende gele elektroauto. 
“Hallo auto” leert de kinderen van groep 5 en 6 in 
de Kloosterstraat, over de remweg van een auto 
en de invloed van reactiesnelheid op die remweg. 
Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijderstoel van 
een ANWB rijlesauto en mogen zelf remmen. Ook 
het belang van het dragen van een gordel komt in 
deze les aan bod. 
“Trapvaardig” tenslotte traint de kinderen van 
groep 7 en 8, op de parkeerplaats voor de school, 
in praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen 
over een uitdagend parcours en trainen moeilijke 
manoeuvres met een zware rugzak op. Hiermee 
worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig 
fietsen naar de middelbare school.
In verband met deze activiteiten zal de 
Willem I straat en de Kloosterstraat, inclusief 
de parkeerplaats tussen de school en de kerk, 
op die dag, van ‘s morgens 8.00 uur tot onge-
veer 16.00 uur afgezet worden. De bewoners 
van de Kloosterhof en de Kloosterstraat, die tijdens
deze dag met de auto op pad willen, worden ver-
zocht hun auto vóór 8.00 uur buiten dit gebied te 
parkeren. Daarnaast verzoeken wij de bewoners 
van de Kloosterstraat om géén auto langs de 
Kloosterstraat te parkeren. Om de activiteiten zo 
optimaal mogelijk te laten slagen hopen wij op uw 
medewerking en danken u hier bijvoorbaat voor.

Namens het team van basisschool Laurentiushof
Marian van Os, coördinator verkeersonderwijs
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Vierlingsbeek Open Air 24 september 2016! 
 
Na de geslaagde eerste editie in 2015 met als 
hoofdartiest Rowwen Hèze en maar liefst 2400 
bezoekers krijgt het evenement een vervolg. 
Het evenement zal verder gaan onder de naam 
Vierlingsbeek Open Air en wel op 24 september 2016. 
 
Line-up: 
De hoofdact van deze tweede editie zullen we nog 
even geheim moeten houden, maar de overige 
artiesten van 2016 zijn niemand minder dan; BZB,  
De Fik Erin, 30 Past 7 en DJ Jan Smit. De bands 
hebben allemaal eerder het podium van Herberg 
Thijssen betreden. 30 Past 7 en De Fik Erin kent 
u onder andere van de Vierlingsbeekse kermis en 
de naam BZB is alom bekend in de Nederlandse 
muziekwereld. DJ Jan Smit zal voorafgaand, tussen 
en na de optredens van de artiesten zorgen voor de 
allerleukste hits. 
 
Locatie: 
Gezien het verwachte bezoekersaantal is er in 
overleg met de Gemeente Boxmeer gekozen voor 
Sportpark Soetendaal in plaats van het Vrijthofplein 
in de dorpskern van Vierlingsbeek. De editie van 
2015 vond plaats in de buitenlucht, maar gezien het 
evenement later in het seizoen plaatsvindt zal de editie 

van 2016 gevierd in een sfeervolle feesttent. Sportpark 
Soetendaal is gelegen op ongeveer 100 meter van 
treinstation Vierlingsbeek en biedt ruime mogelijkheden 
met betrekking tot het parkeren van uw auto en fiets. 
 
Ticket verkoop: 
Bezoekers van de editie in 2015, volgers via social 
media en inwoners uit de regio krijgen vanaf 16 maart 
tot en met 22 maart exclusief en met voorrang de 
mogelijkheid om met earlybird korting tickets te 
kopen via www.herbergthijssen.nl alwaar doorgelinkt 
wordt naar Ticketpoint.nl. Vanaf 23 maart zal de 
reguliere en openbare ticket verkoop van start gaan. 
Op 24 september om 18.00 uur zal de online verkoop 
sluiten en kunt u uitsluitend tickets kopen aan de 
dagkassa mits het evenement niet uitverkocht is. 
Ticketpoint is net zoals voorgaande jaren het officiële 
online verkooppunt van Vierlingsbeek Open Air. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om online tickets 
te bestellen dan zijn deze ook verkrijgbaar in het café 
bij Herberg Thijssen tijdens reguliere openingstijden. 
Tevens krijgt u bij aankoop van tickets de mogelijkheid 
om direct consumptiemunten te bestellen. Alleen voor 
de online muntverkoop geldt de actie: 10 halen = 9 
betalen. 
 
LET OP: U kunt tijdens de voorverkoop uitsluitend 
kaarten bestellen via bovenstaande link. Omdat het 
een exclusieve verkoop betreft zal deze link buiten de 
bovenstaande kanalen niet openbaar worden. 
 
Prijzen: 
Earlybird: € 30,- (excl. Fee). 
Reguliere verkoop: € 35,- (excl. Fee). 
Dagkassa: € 40,- (excl. Fee). 
Online Muntverkoop: 10 halen, 9 betalen.
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Zoals jullie al eerder hebben kunnen 
lezen is het week 13 (29 en 31 maart):

SAMEN STERK VOOR GOEDE 
DOELEN

Wij doen dit inmiddels alweer voor de 5de keer!
Onderstaand willen wij u alvast uitleggen hoe het in
zijn werk gaat, u hoeft nu dus nog niets te doen!

Twaalf nationale collectes (waarvoor al in 
Vierlingsbeek en Groeningen gecollecteerd wordt) 
hebben we gebundeld. We komen nu dus één 
keer aan de deur in plaats van 12 keer.

Op het andere blad ziet u een overzicht van de 
goede doelen waarvoor u geld kunt schenken.
Bij voorkeur noteert u achter ieder goed doel het 
bedrag dat u wilt geven. Als u niets aangeeft wordt 
het bedrag verdeeld over de goede doelen. Nadat 
u alles bij elkaar opgeteld hebt kunt u het totaalbe-
drag contant in de envelop doen met het invul-
formulier.
Zorg dat de envelop goed dichtgeplakt is.
U hoeft geen naam te zetten op de invullijst of en-
velop. Uw bijdrage blijft anoniem.

Dinsdag 29 maart of donderdag 31 maart 
komen twee collectanten met identificatiepasje 
tussen 18.00 - 20.00 uur de envelop bij u 
ophalen.

ZORGT U SVP DAT DE ENVELOP VOOR ONS 
KLAAR LIGT.

Voor alle duidelijkheid: de diverse acties van plaat-
selijke verenigingen en de basisschool kunt u ge-
woon aan de deur blijven verwachten.

We hopen dat de gezamenlijke collecte wederom 
naar ieders tevredenheid zal verlopen. Denk goed 
na over de giften die u doet en bedenk dat alle 
goede doelen uw steun hard nodig hebben. Wij 
zorgen dat uw bijdrage op de juiste plek terecht 
komt en houden u op de hoogte van het resultaat.

Voor straks alvast hartelijk bedankt voor uw mede-
werking en bijdrage, wij vertrouwen op u!

Namens de kerngroep Samen Sterk Voor Goede 
Doelen.

Kledinginzameling 
op basisschool Laurentiushof 

Vrijdag 1 april (géén grap), tot uiterlijk 10.00 
uur, kan er kleding, gordijnen, lakens, riemen, 
schoenen, etc. op school gebracht worden. Een 
en ander mag in plastic zakken aangeleverd wor-
den. Voor elke kilo ontvangt de school vanuit or-
ganisatie Bag2School €0,30! 

De opbrengst wordt door de Ouderraad ingezet 
voor diverse activiteiten op school. Als school zijn 
wij dan ook erg blij met elke bijdrage!

Namens alle kinderen van 
de school, het team en de 
Ouderraad danken wij u 
voor uw medewerking! 

Basisschool Laurentiushof in 
Vierlingsbeek nodigt ouders uit voor de

INSCHRIJVING NIEUWE 
LEERLINGEN

voor het schooljaar 2016 / 2017

Wie:
kinderen geboren tussen 
1 juni 2012 en 31 mei 2013
Wanneer: 
dinsdag 22 maart óf 
donderdag 24 maart a.s.
tussen 9.30 uur en 11.30 uur
Waar:
in de gemeenschapsruimte 
van basisschool Laurentiushof

Is uw kind geboren tussen 1 juni 2012 en 31 mei 
2013 én denkt u erover om uw kind op basisschool 
Laurentiushof te plaatsen, bent u van harte welkom 
om uw zoon / dochter aan te melden als leerling 
van onze school. 
Op dinsdag 22 óf donderdag 24 maart kunt u tus-
sen 9.30 uur en 11.30 uur, tijdens een ‘open les-
morgen’, kennismaken met basisschool Laurenti-
ushof. Onder leiding van kinderen uit groep 8 kunt 
u de school bezichtigen en in bedrijf zien.
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Vierlingsbeek/Groeningen

Tevens zult u de schoolgids van onze school uit-
gereikt krijgen. Hierin staat globaal beschreven 
waar basisschool Laurentiushof voor staat. Daarbij
ontvangt u het inschrijfformulier, welke u verder 
thuis in mag vullen. Voor tekst en uitleg zal de 
directie en overblijfcoördinator aanwezig zijn. 
Bovendien is er koffie, thee en ranja.

Meer informatie over onze school kunt u vinden op 
de website: www.laurentiushof.nl.

U BENT VAN HARTE WELKOM!!!

Tot ziens,
team en directie basisschool Laurentiushof

Jaarvergadering
Vrijdag18 maart wordt de jaarvergadering gehou-
den in gemeenschapshuis Joffershof. 
Deze begint om 13.30 uur. 
U bent van harte welkom.

Nationale opschoondag
Zaterdag 19 maart doet de KBO mee aan de Nati-
onale Opschoondag. 
Hiervoor vragen wij uw hulp. De KBO gaat samen 
met de Damesgymclub opruiming houden in de 
kom van Vierlingsbeek en Groeningen. De dag be-
gint om 9.00 uur met een kopje koffie bij Herberg 
Thijssen. 
Hier worden groepjes gevormd die samen op stap 
gaan. 
Bij terugkomst staat een kop soep en een brood-
je te wachten.
Heeft u deze zaterdag tijd en interesse om mee te 
helpen bij het opschonen van onze dorpen, meldt 
u dan aan bij Jos van Boekel tel. 631839. Vele 
handen maken licht werk!

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 25 maart en 8 april Aanvang: 13.45 uur

KBO Soos-inloop-middag
Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten, rummi-
kub spelen of sjoelen in gemeenschapshuis Jof-
fershof. 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 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 in Joffershof  Info 632028

Wij wensen u allen
Fijne en Gezellige Paasdagen

Berichten uit het veld

Vanaf het dak van de kerktoren, de top van de 
centrale antennemast of een hoge boom bij de 
Dokterskuul kijkt hij op ons neer; de Slechtvalk. 
Het is een grote valk met witte bovenborst, geban-
deerde buik, een zwarte kap op de kop en brede 
zwarte baardstrepen.
De Slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en hij 
heeft meer belangstelling voor een vette duif of een 
sappige spreeuw dan voor ons mensen. Zoals dat 
van roofvogels verwacht mag worden. Tegenwoor-
dig broeden er een behoorlijk aantal Slechtvaken
in Nederland. Ook hier in de omgeving broedt een 
paartje. TIP: Kijk af en toe naar het dak van de 
kerktoren. Zie je daar een lichtgekleurde vogel dan 
is dat mogelijk een Slechtvalk. Ze kunnen soms 
heel onverwacht ergens opduiken. 

Dat brengt me op een voorval met een andere 
roofvogel, een jonge Sperwer, die in zijn ongerem-
de achtervolging van een paar angstige mussen 
rakelings langs het hoofd van mijn kleindochter 
scheerde. Het gebeurde in onze achtertuin en de 
Sperwer had haar totaal niet gezien. Verbaasd riep 
ze uit: “ Wat was dat opa?”. Hoewel ze nog heel 
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klein is heb ik haar toch uitgelegd wat een Sperwer
is. Jong geleerd is oud gedaan. Een Sperwer is een 
34 tot 41 cm grote roofvogel, waarvan het vrouwtje
bruinachtig met bruine borststrepen en het man-
netje blauwgrijs met blauwgrijze borststrepen is. 
Het mannetje is wat kleiner dan het vrouwtje zoals 
dat bij veel roofvogels het geval is. Vaak zie je ze 
laag door de tuinen jagen, draaiend en kerend tus-
sen de struiken op zoek naar kleine vogels.

De Havik is de grote broer van de Sperwer. Veel 
groter en forser maar met hetzelfde kleurenpa-
troon. De Havik jaagt vaak hoger in de lucht. In 
het vroege voorjaar kun je soms het mannetje zijn 
baltsvlucht zien uitvoeren boven de Ezelshemel. 
Snel klapwiekend opstijgend en dan dalend in kor-
te glijvlucht terwijl hij grote cirkels draait. Onlangs 
nog zag ik bij de Ezelshemel een vrouwtje Havik 
die probeerde een mannetje Sperwer te vangen. 
Een bliksemsnelle duik van de Sperwer in het ma-
isveld voorkwam dat hij tot avondmaal van de Ha-
vik gedegradeerd werd.
Heel anders is het gedrag van de tamelijk plom-
pe Buizerd, die rustig zwevend en miauwend hoog 
in de lucht zijn rondjes draait of dromerig op een 
paaltje zit. Ooit heb ik gezien dat hij lopend als een 
kip achter een mol aanholde. Een koddig gezicht. 

Heel mooi is ook het beeld van een biddende
Torenvalk tegen een helderblauwe lucht boven de 
kruidenrijke graslanden nabij de Groeningse Duin-
tjes. Klapwiekend speurt hij het grasland af op zoek 
naar een onvoorzichtig muisje. Als hij een prooi 
ziet valt hij er letterlijk als een baksteen bovenop.
In de winter, als het in het noorden van Nederland
gevroren en gesneeuwd heeft, zie je boven deze 
bewust verwilderde graslanden ook wel andere 
roofvogels. Afgelopen maanden heb ik daar regel-
matig een vrouwtje Blauwe Kiekendief gezien. 
Jagend, telkens wendend in scherpe bochten, 
zweefde ze gracieus laag over het hoge gras. 
Haar bruine kleur, de opvallend witte stuit, haar in 
V-vorm omhoog geklapte vleugels en lange start 
waren duidelijk te zien. Deze roofvogel dankt zijn 
naam voor de helft aan de kleur van het mannetje, 
grijsblauw met zwarte vleugelpunten en een witte 
stuit. En voor de andere helft aan het feit dat hij 
tijdens het broedseizoen graag jongen (kuikens) 
van moerasvogels van het nest plukt. De Blauwe 
Kiekendief broedt in natte duinvalleien, rietvelden 
en graanvelden in de noordelijke helft van Neder-
land. De vogels die hier ‘s winters komen zijn 
meestal trekkers uit Scandinavië.
Als je goed oplet en een beetje geluk hebt, kun je 
ook rondom Vierlingsbeek opmerkelijke roofvogels 
en hun gedrag zien. Daar hoef je echt niet ver voor 
te reizen.

Ton van den Berg

29 februari kwamen er een veertiental leden ofwel
plaatselijk talent en talent in wording samen bij ’t 
Joffershof, om hun artistieke skills op het doek te 
toveren. Na wat uitleg over kleurenleer, acrylverf
en materiaal konden de dames schilderen en 
sponzen naar eigen ontwerp. Sommigen maakten 
een 3-D werk, terwijl anderen zich beter op het 
platte vlak thuis voelden. Kortom de creativiteit 
spatte er vanaf en het resultaat was zeer verras-
send en… het was ook nog eens erg gezellig!

Dinsdag 22 maart krijgen we een rondleiding bij 
Plus in Vierlingsbeek. We krijgen een kijkje achter 
de schermen zodat we een klein beetje een indruk 
krijgen hoe alles in zijn werk gaat bij onze plaatse-
lijke supermarkt Plus Verbeeten. Iedereen die zich 
heeft opgegeven wordt om 19:30 uur verwacht bij 
de Plus.
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Zat in ja aganda 

ZONDAG 

SPORTPARK SOETENDAAL VIERLINGSBEEK 

WWW.DES-VIERLINGSBEEK.NL 
Korfbalvereniging DES te Vierlingsbeek 

VOLG ONS OP FACEBOOK DES-VIERLINGSBEEK 
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Stg. GroeVie is ondersteunend en verbindend 
voor de leefbaarheid in Vierlingsbeek en 
Groeningen. 
- Stichting GroeVie ontplooit initiatieven die

bevorderlijk zijn voor de leefbaarheid.
- Stichtingen en organisaties kunnen een beroep

doen op kennis en ervaring bij het organiseren
van hun ‘leefbaarheids’ activiteiten en/of
initiatieven.

KONINGSMAAL op 26 april 2016
De koks van Beek an Tôffel bereiden op 26 april
gezamenlijk een geweldig ‘koningsmaal’ voor
inwoners en vrienden van Vierlingsbeek en
Groeningen. De accommodatie is nog geheim
maar het wordt zeer zeker een mooie locatie in
Vierlingsbeek of Groeningen.
Maximaal aantal deelnemers is: 30
Bij deze nodigen we jullie allemaal uit om je
aan te melden via: www.bibliobeek.nl onder
tabblad Gêf ’t Dûr.
Geef je snel op want vol=vol!

 Onze koks Koningsmaal 2015 

KONINGSDAG 2016 in Vierlingsbeek 
Op woensdag 27 april is het weer Koningsdag in 
Vierlingsbeek! Een nieuwe enthousiaste groep 
mensen maakt een leuk programma, waarover in 
de loop van de komende weken meer wordt 
bekend gemaakt. Koningsdag 2016 wordt voor 
de kinderen en ook de ouders een groot feest in 
Vierlingsbeek! 

Film: MOLOTOVMAN
Medio april wordt in Vierlingsbeek de film ‘De 
Molotovman opgenomen door onze dorpsgenoot 
Joris Weerts. De film is een afstudeerproject van 
Joris. Om deze film te maken is een bedrag van ca. 
€10.000 nodig. Het bedrag is inmiddels door 
diverse sponsoren toegezegd en ook op andere 
manieren is hulp geboden door inwoners van de 
regio Vierlingsbeek. Om Joris nog meer financiële 
ruimte te geven voor zijn project, willen we graag 
een beroep doen op alle inwoners van 
Vierlingsbeek, Groeningen en omstreken.

Bèkse filmavond  
We gaan Joris’ film op een nader te bepalen 
moment voor u draaien tijdens een Bèkse 
Filmavond, gehouden op een unieke locatie in de 
buurt. Dat gaat een gezellig en leuk moment 
worden waar we ook andere (Bèkse) films 
vertonen. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan moet u 
snel een kaartje kopen. De tijd dringt i.v.m. de 
sluiting van de crowdfundactie. Wij nemen t.z.t. 
contact met u op om uit te leggen hoe het verder 
zal verlopen. 
Onder de deelnemers worden 3 x 2 Meet, Greet en 
Friet momenten verloot! 
U kunt in onze GroeVie webwinkel kaartjes kopen. 
Hierdoor doet u mee en maakt u Joris tevree! 

http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/ 
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Harmonie
de
Herleving

April: concertmaand 
Harmonie De Herleving

Harmonie De Herleving heeft een drukke april-
maand voor de boeg met een tweetal concerten,
het ene in Vierlingsbeek (3 april), het andere in 
buurdorp Maashees (17 april).

Uitwisselingsconcert Harmonie De Herleving 
met muziekvereniging Sint Theresia uit Lent
Lent. Iedereen heeft wel eens gehoord van dit 
dorp onder de rook van Nijmegen. In vele opzich-
ten lijkt het op Vierlingsbeek: het ligt aan een van 
de Nederlandse grote rivieren, het heeft een eigen 
treinstation, er staan een katholieke én Nederlands 
Hervormde kerk, er is een Spoorstraat en een 
Parallelweg en last but not least: het heeft een 
harmonie!
Muziekvereniging Sint Theresia is opgericht in 
1928 en telt circa 50 leden. De muzikanten staan 
onder leiding van dirigent Roger Ritzen. Dankzij 
contacten tussen enkele leden van beide orkesten 
is het idee ontstaan een uitwisselingsconcert te 

organiseren en wel op 3 april a.s.
Het programma zal onder andere bestaan uit 
bekende Disneyfilm- en popmuziek, maar er is ook 
plaats voor enkele klassiek getinte stukken. 
Als klap op de vuurpijl zullen beide verenigingen 
samen een nummer ten gehore brengen. Voor wie 
benieuwd is hoe een 80-man tellend orkest klinkt: 
wees welkom om van dit concert te komen 
genieten! 

Datum:  zondag 3 april 2016
Locatie:  Zalencentrum Concordia
Aanvang:  11.00 uur
Entree:  gratis

Over de grens-concert Harmonie De Herleving 
met fanfare Sint Cecilia uit Maashees en mu-
ziekvereniging O.L.V. Gilde uit Holthees-Smakt
Drie jaar geleden is het eerste concert gehouden 
in een reeks van drie met het thema Over de grens,
samen met de muziekverenigingen uit de buur-
dorpen Maashees en Holthees-Smakt. Dit optre-
den vond in Vierlingsbeek plaats en was een mooi 
voorbeeld van een geslaagde “dorpsgrensover-
schrijdende” samenwerking tussen drie collega-
muziekkorpsen.

Op 17 april a.s. vindt deel twee plaats. Dit keer 
is Sint Cecilia gastheer (of –vrouw?). Net als op 
3 april wordt ook tijdens dit concert een nummer 
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met de drie verenigingen samen gespeeld. Bij de 
renovatie van het gemeenschapshuis is speciaal 
rekening gehouden dat er een orkest van 100 man 
kan optreden, dus dat moet lukken!

U bent van harte welkom om onder het genot van 
een kopje koffie te komen luisteren naar dit tweede
concert in de reeks van drie. De drie dirigenten 
Wieke Hermsen (Holthees-Smakt), Loes Reiling 
(Maashees) en Eric Roefs (Vierlingsbeek) zullen 
ervoor zorgen dat uw trommelvliezen gestreeld 
worden! Het is meteen ook een mooie gelegenheid 
om het spiksplinternieuwe gemeenschapshuis te 
bewonderen: twee vliegen in één klap dus!

Datum:  zondag 17 april 2016
Locatie:  Gemeenschapshuis Maashees 
(Monseigneur  Geurtsstraat 27)
Aanvang:  11.00 uur
Entree:  gratis

Gebedsdienst in Groeningen

De kerk in Vierlingsbeek is aan de eredienst 
onttrokken, maar de kapel in Groeningen blijft 
open en op tweede Paasdag, 28 maart, zal er 
een woord en gebedsdienst worden gehouden. 
Deze dienst staat in het teken van de verrijzing 
van de Heer.

De dienst begint om half elf.

Wij hopen u daar te ontmoeten, u bent van har-
te welkom.

Werkgroep kapel Groeningen wenst u een fijne 
dienst toe.

Beste Mensen,

De liturgiegroep Vierlingsbeek/Maashees heeft voor
Goede Vrijdag 25 maart een Kruiswegviering 
samengesteld, welke zal plaatsvinden in de 
Mariakapel van de Laurentiuskerk in 
Vierlingsbeek om 15.00 uur.

Vanzelfsprekend is ieder die het lijden van Jezus 
wil gedenken, van harte welkom om deze viering 
mee te maken. Enige kinderen die zich voorberei-
den op het Vormsel en /of de Eerste Communie 
gaan doen, zullen behulpzaam zijn met het aanste-
ken van de kaarsen, het leggen van een bloeme-
tje tijdens de Kruishulde en het aangeven van de 
kruiswegafbeeldingen die gebruikt gaan worden.

Enkele lectoren uit zowel Vierlingsbeek als Maas-
hees zullen het Lijdensverhaal in delen vertolken, 
terwijl uit zowel Maashees, Vierlingsbeek en Over-
loon zangers en zangeressen per email worden 
benaderd om medewerking te verlenen aan deze 
viering.
De muzikale begeleiding ervan is in handen van 
Anjo Welles en/of Miriam Ebbers.

Mocht U onverhoopt ’s middags verhinderd zijn 
dan bent U uiteraard ook welkom in de kerk van 
Overloon om 19.00 uur, waar pastoor van der 
Sluis dan celebrant is; een gelegenheidskoortje 
zal de voorzang zal verzorgen en de viering wordt 
vooral opgeluisterd met volkszang.

Namens de liturgiegroep,
Toon de Jong.

Landelijke Opschoondag 2016.

Samenwerking voor een schoon Bèèk 
en een schoon Gruuninge èn een 
schone Maas!

Zowel de KBO als de Damesgymclub hebben zich 
aangemeld voor de Landelijke Opschoondag 
2016, op zaterdag 19 maart. 
Ook neemt de Gemeente Boxmeer samen met de 
Omgevingsdienst Brabant Noord hier aan deel.
 
Deze dag start om 9.00 uur bij Herberg Thijssen 
met een kop koffie. 
Vanuit dit vertrekpunt is de verdeling naar het ge-
bied dat wordt opgeschoond.
Door de verenigingen worden de straten en plei-
nen binnen Vierlingsbeek en Groeningen onder 
handen genomen. En daarnaast zijn er de vrijwil-
ligers, die het zwerfafval in en om de Maas gaan 
opruimen.

Voor de benodigde materialen, zoals veiligheid-
shesjes, knijpers, handschoenen en afvalzakken 
wordt gezorgd. 
Iedereen, ook niet-leden vaan beide verenigingen, 
evenals kinderen zijn van harte welkom, want vele 
handen maken nog schoner! 

Voor de deelnemers staat er bij terugkomst in 
Herberg Thijssen een heerlijke kop soep met een 
broodje klaar.
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Volleybaltoernooi op 20 en 21 
mei in Maashees

Binnenkort is het weer zover: het buitentoernooi 
van volleybalvereniging MVC ’64. Ook dit jaar staat 
het volleybaltoernooi garant voor een sportief en 
gezellig weekend voor iedereen. Dit jaar ziet het 
programma er als volgt uit:

Op vrijdagavond 20 mei wordt om 20.00 uur gestart 
met de jaarlijkse kennisquiz voor jong en oud.
Onder leiding van een vakkundige presentator 
wordt er gestreden om de felbegeerde titel. Na het 
succes van voorgaande jaren, is het zeker een 
aanrader om gezellig mee te doen met je familie, 
vriendengroep, sportclub, (buurt)vereniging etc. 
Elk team mag uit maximaal 4 personen bestaan. 
Om zeker te zijn van deelname, adviseren we ie-
dereen om je team van te voren al op te geven. 
Dit kan bij Gijs Jacobs 06-24628127 of via 
mvcbuitentoernooi@gmail.com

Om 13.30 uur op zaterdag 21 mei luidt het officiële 
startsein voor het volleybaltoernooi. Er kan worden
gestreden voor de eerste plaats in de categorie-
en 3 tegen 3 geoefend en 4 tegen 4 ongeoefend. 
Aanmeldingen voor het volleybaltoernooi kun je 
mailen naar mvcbuitentoernooi@gmail.com. 
Ondertussen kun je genieten van een heerlijke 
barbecue.
Vanaf 19.00 uur sluiten we dit sportieve en gezel-
lige toernooi af met een feestavond voor jong en 
oud. 

We hopen dat jullie er met ons een leuk en sportief 
weekend van willen maken!!

Dit alles vindt plaats op het sportterrein aan de 
Vennenweg in Maashees. Voor meer informatie zie 
onze website www.mvc64.nl of mail naar 
mvcbuitentoernooi@gmail.com

Waarom deze muzikale avond?
Vanaf 1993 heb ik, Ruud Ewals (oud-inwoner van 
Vierlingsbeek en ontwikkelingswerker), verschillen-
de projecten gerealiseerd met behulp van mensen 
uit de voormalige gemeente Vierlingsbeek en om-
streken. Heel veel mensen hebben mij in die tijd 
gesteund: moreel, mentaal, financieel en met ma-
teriaal.

Mijn dank hiervoor druk ik uit met deze swingende
muziekavond (geen toespraken). De live muziek 
wordt verzorgd door de 5-mans poprock-cover-
band Free Funges Factory: muziek uit de jaren 80 
en 90.

Iedereen is van harte welkom.

Ruud Ewals, in samenwerking met Marga Vloet 
(De Wildeman)
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Paaseieren zoeken en Paasvuur

Beste Groeningers,
Zoals elk jaar gebruikelijk organiseren wij ook dit 
jaar weer in ons dorp de traditionele paasgebrui-
ken. 

Op paaszondag 27 maart is er eerst het paasei-
eren zoeken in de Groeningse bergjes. De kinde-
ren en hun ouders vertrekken onder tromgeroffel 
om 17.00 Uur bij de Lemse Kuul en zijn ongeveer 
om 18.30 uur weer terug. Vervolgens peuzelen we 
de gevonden eieren op en begint de schemering al 
bijna in te vallen. Dan wordt het omstreeks 19.00 
uur tijd voor het aansteken van het paasvuur. 
Het wordt opgebouwd aan de andere kant van de 
Maasstraat, recht tegenover de Lemse Kuul. Over 
de sloot maken we een tijdelijke brug, zodat we er 
dicht bij kunnen komen en ons lekker kunnen war-
men aan het vuur. 

U kunt uw snoeihout brengen bij Laurens van Dijk, 
Maasstraat 10 in Groeningen. Ter plaatse staat 
met bordjes aangegeven waar u uw takken kunt 
storten. Ophalen is niet mogelijk. 
HET MAG ALLEEN SNOEIHOUT ZIJN. 
Ander hout wordt niet geaccepteerd!

Verdere info over het paaseieren zoeken 
bij Jeroen Rouwens, 06-15513483 
Info over het paasvuur bij: 
Han Morsink, 06-53319279

U allen, dierbare gelovigen, die zo trouw betrok-
ken bent bij het bisdom,

Het is mij een vreugde u te kunnen meedelen dat 
Paus Franciscus nu officieel mijn terugtreden heeft 
aanvaard en met de benoeming van Mgr. dr. Ge-
rard J.N. de Korte heeft voorzien in mijn opvol-
ging.  Natuurlijk heb ik Mgr. De Korte hartelijk ge-
feliciteerd hetgeen ik door dit schrijven ook u doe. 
Het is goed dat er aan een tijd van wachten nu een 
eind is gekomen. 
Bij de aankondiging van mijn terugtreden heb ik 
reeds voldoende woorden besteed aan mijn af-
scheid. Daar heb ik niets aan toe te voegen. 
Graag breng ik u en de nieuwe bisschop van ’s-
Hertogenbosch enkele wensen over.

Van harte wens ik u allen toe dat u als een ge-
meenschap met de nieuwe bisschop vol vertrou-
wen in het leven mag staan. U en ik, wij leven in 
een tijd van veel en van grote veranderingen. Juist 
nu is het goed om te staan op de stevige grond 
die het geloof ons biedt. God is onze Schepper en 
Vader. Hij heeft ieder van ons gewild en opgeno-
men in zijn plan van liefde.
Als tweede wens ik u allen toe dat u samen met de 
nieuwe bisschop hoopvol mag blijven. Het kwaad 
en de dood zitten ons allen in de weg. Zij verdrin-

gen de hoop. Jezus Christus heeft de macht van de 
zonden gebroken en heeft de weg naar het leven 
geopend. Dit mogen wij vieren in de Eucharistie en 
daaruit mogen wij telkens opnieuw hoop putten. 
Daarmee kunnen wij als een nieuwe gemeenschap 
rond Christus een teken van hoop zijn in onze sa-
menleving.
Tenslotte wens ik de nieuwe bisschop en u allen
toe dat u altijd in de liefde kunt blijven. Dat dit de 
basis mag zijn van uw leven. De heilige Geest 
woont in ons. Hij plant de liefde in ons en versterkt  
steeds opnieuw het goddelijk leven. Dit doet de 
liefde in ons opbloeien. De liefde kan ons gemeen-
schap-zijn versterken. De liefde zal ons doen leven 
voor elkaar in de Kerk en in de wereld. 

Het blijven in geloof, hoop en liefde is meer ge-
garandeerd als wij in eenheid deelnemen aan een 
gezond kerkelijk leven. Van harte wens ik Mgr. 
Gerard de Korte mensen toe die ja zeggen op hun 
roeping tot het priesterschap, diaconaat en het 
religieuze leven, mensen die meewerken in het 
kerkelijk leven, mensen die de Kerk in de wereld 
tegenwoordig stellen. Mensen die hem dragen in 
zijn gebed en verkondiging, in het nabij zijn van 
mensen en in het bestuur van het bisdom.
U allen dank ik voor het geloof, de hoop en de 
liefde die ik te midden van u heb mogen bewaren. 
Ik hoop daar op een eenvoudige manier, in 
vertrouwen op de Zoete Moeder van Den Bosch 
en levend vanuit de H. Eucharistie, van te kunnen 
blijven getuigen tot in mijn sterven. 

In gebed verbonden,
+ Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans
16e bisschop van ‘s-Hertogenbosc

Bent U op zoek naar 
een stukje vakantie, 
samen met een stukje 
bedevaart?

Ga dan met ons mee naar Lourdes.
Lourdesgroep Maas en Peel gaat van 
20 t/m 28 mei met de bus, en 
van 22 tot en met 27 mei en 
van 7 tot en met 12 september met het vliegtuig 
naar Lourdes.
De vliegreis van 22 mei is bijna volgeboekt, dus 
wees er snel bij.
Dit zijn beide medisch verzorgende reizen en zijn 
geschikt voor jonge en oude, zieken en gezonde 
mensen. Lourdesgroep Maas en Peel reist onder 
de vlag van de Organisatie Limburgse Bedevaart.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Cristien Goumans 
via telefoon (0478)636676 / 0623532814 of kijk op 
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl. 
En meld je aan voor een fantastische 
vakantie/bedevaart.
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Lions Club Venray 
Peelparel 
organiseert 
Ladies Night 

Op donderdagavond 31 
maart 2016 organiseert 
Lions Club Venray Peelparel een Ladies 
Night in de Schouwburg Venray. Vrouwen 
uit Venray én daarbuiten, van jong tot oud,
zijn welkom om deze gezellige vriendinnen-
avond mee te maken. De opbrengst van 
de avond gaat naar Stichting COR, een 
stichting die de toekomstkansen van 
kinderen verbetert door het financieren 
van maatregelen op educatief en medisch 
gebied. De Ladies Night wordt verzorgd 
door cabaretière Madelijne Kool. De ladies 
worden ontvangen vanaf 19.30 uur, om 
20.00 uur start het programma. Met haar 
cabaretvoorstelling ‘Kool aan de gang 
met geluk’ houdt Madelijne Kool op een 
komische wijze vrouwen de spiegel voor. 
Een avond vol gelach en gezelligheid. Aan 
het einde van de avond worden prachtige 
prijzen verloot tijdens de loterij. Op deze 
manier proberen we zo veel mogelijk geld 
in te zamelen voor Stichting COR. 
Kaarten voor de avond zijn online te be-
stellen voor €17,50 per persoon via de 
website van Lions Club Venray Peerparel: 
www.lcvenraypeelparel.nl Tijdens uw be-
stelling kunt u ook loterijloten bestellen 
voor € 5,00 per stuk. 

Voor meer informatie en vragen kunt u 
contact opnemen met Ank ten Berge 
(PR commissie Lions Club Venray 
Peelparel): hatenberg@hetnet.nl 

Wat Ladies Night, georganiseerd  
 door Lions Club Venray 
 Peelparel 
Waar Schouwburg Venray 
Wanneer 31 maart 2016, vanaf 
 19.30 uur 
Kaarten €17,50 per persoon, 
 optioneel: loterijloten 
 à € 5,00 per stuk 
 Alle opbrengsten gaan naar  
 Stichting COR.

Waarom glasvezel in het Land 
van Cuijk?

LVCNET wil hier nu glasvezel. De promotiecam-
pagne is gestart. Samen met honderden ambassa-
deurs en vrijwilligers geeft LVCNET informatie over 
internet via glasvezel en worden informatieavonden 
georganiseerd. Voor de zomer wordt bekend of er 
voldoende contracten zijn afgesloten om het Land 
van Cuijk, 32 dorpen en 1 stad, te verglazen. Maar 
waarom glasvezel in het Land van Cuijk?

Glasvezel is een haardunne vezel gemaakt van een 
speciaal soort glas. Met behulp van laserlicht wordt
informatie via glasvezel verzonden. Met glasvezel 
is het mogelijk om een zeer hoge datatransport-
snelheid te halen. Daardoor is het mogelijk om zeer
snel internet te krijgen, digitale TV van zeer goede 
HD kwaliteit, telefonie en diverse andere diensten 
zoals beveiligings- en zorgdiensten. Ook kunnen 
alle films direct worden afgespeeld en kan er veel 
beter worden gegamed. Bovendien: voor alle toe-
passingen is maar één aansluiting nodig.

Wat is het voordeel van glasvezel?
Het unieke aan glasvezel is, dat je met glasvezel 
naast heel snel gegevens kunt binnenhalen (down-
loaden) ook met diezelfde grote snelheid gegevens 
kunt versturen (uploaden). Snel kunnen verzenden
is belangrijk voor bijvoorbeeld bewakings- en 
zorgdiensten. Maar ook als je gebruikt maakt van 
de ‘Cloud’ zoals met Dropbox of online software 
als Office 365, het werkt allemaal veel plezieriger 
als het lekker snel gaat. Met glasvezel kun je tegen
een aantrekkelijk tarief ook bellen en digitaal tv 
kijken waardoor je alle andere abonnementen de 
deur uit kunt doen. Met dit snelst mogelijke internet, 
met een minimale down- en uploadsnelheid van 
250 Mbit/s tot wel 100.000 Gbit/s, zijn er ontzet-
tend veel mogelijkheden. Daar kunnen we de 
komende 30 tot 50 jaar écht mee vooruit. 

Is glasvezel niet veel te duur?
Integendeel, gemiddeld is een glasvezelaansluiting
goedkoper. Je moet de kosten voor alle diensten 
die je nu hebt maar eens optellen; internet, televisie,
telefoon. Dat is een behoorlijk bedrag. De diensten-
providers op LVCNET dienen met elkaar te con-
curreren met aantrekkelijke pakketten op het glas-
vezelnetwerk. De kostenverschillen met de huidige 
situatie variëren per gebruiker. Als vuistregel kun 
je zeggen dat een gemiddeld huishouden onge-
veer 60 euro betaalt voor de combinatie van inter-
net, telefoon, radio en televisie. Afhankelijk van de 
compleetheid van de diensten (bijvoorbeeld de in-
ternetsnelheid en het aantal zenders) kan dit meer 
of minder zijn. Dienstenaanbieders via het glasve-
zelnetwerk van LVCNET bieden hun diensten aan 
voor rond de 55 euro. Inclusief minimaal 250 Mbit/s
internet up- en downloaden, televisie (ook HDTV), 
radio en telefonie.
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Glasvezel is de snelste en meest betrouwbare ma-
nier om informatie te verzenden en te ontvangen. 
Met de komst van glasvezel kunnen wij de groeien-
de vraag naar internetcapaciteit aan, nu en mor-
gen!

Houd de media in de gaten, kom naar een infor-
matiebijeenkomst in uw dorp en laat u bijpraten 
over glasvezel. Kijk voor meer informatie op 
www.lvcnet.nl en volg LVCNET op facebook en 
twitter. 

Patiënt sneller helpen bij 
goedaardige prostaatvergroting 

Samenwerking Maasziekenhuis 
Pantein en Radboudumc verkort 
wachttijd

Patiënten met een goedaardige prostaatvergroting 
- benigne prostaat-hyperplasie (BPH) - kunnen
voortaan sneller terecht voor een eerste consult.
De intensieve samenwerking tussen het Radboud-
umc en het Maasziekenhuis Pantein op het gebied 
van Green Light Laser behandelingen levert meer 
beschikbare capaciteit op de operatiekamers op. 
Afhankelijk van hoe ingewikkeld de ingreep is, ver-
kort dit de wachttijd van drie maanden naar twee 
tot vier weken voor patiënten die deze behande-
ling nodig hebben.

Sommige patiënten met een goedaardig vergrote 
prostaat krijgen plasklachten en voor hen kan de 
Green Light Laserbehandeling de juist operatie 
zijn. Tijdens de behandeling verdampt de arts met 
laserstralen het prostaatweefsel dat in de weg ligt. 
Daardoor ontstaat weer voldoende ruimte in de 
plasbuis om normaal te kunnen plassen. Meestal 
kan de patiënt de dag na de operatie weer naar 
huis. 

Snel en dichtbij huis
Een patiënt kan dankzij de samenwerking sneller 
terecht bij een uroloog na verwijzing door de huis-
arts. Als uit het consult met de uroloog blijkt dat 
een Green Light Laser behandeling noodzakelijk 
en mogelijk is, kan de patiënt voortaan namelijk 
niet alleen in het Radboudumc maar ook in Maas-
ziekenhuis Pantein terecht voor een Green Light 
Laser behandeling. Arts en patiënt bepalen geza-
menlijk waar de behandeling plaatsvindt.
De meer complexe (academische) zorg voor pati-
enten met een prostaatvergroting blijft plaatsvin-
den in het Radboudumc. Naar verwachting kan 
ook deze patiëntengroep sneller geopereerd wor-
den door de directe lijnen tussen beide ziekenhui-
zen en de spreiding van de minder complexe in-
grepen over de ziekenhuizen.

Hoge kwaliteit en veilige zorg 
Het Radboudumc verricht al sinds 2006 - toen als 
eerste ziekenhuis in Nederland - Green Light Laser 
behandelingen. Sindsdien vinden er ongeveer 100 
behandelingen per jaar plaats. Sinds januari 2016 
voeren ook de urologen in het Maasziekenhuis 
operaties uit met de Green Light Laser.
De artsen uit Boxmeer hebben een intensieve trai-
ningsperiode achter de rug, waarbij zij zijn begeleid
door uroloog dr. Frank d’Ancona van het Radboud-
umc. Na dit opleidingstraject opereren de urologen
Cathy Balk en Erika van Boven nu geheel zelfstan-
dig en volgens exact dezelfde protocollen als in 
het Radboudumc. Patiënten zijn dus in beide zie-
kenhuizen gegarandeerd van uniforme, hoogwaar-
dige prostaatzorg volgens de meest recente richt-
lijnen.

Laserveiligheid
Om de kwaliteit van zorg te blijven garanderen, 
delen beide ziekenhuizen gegevens met elkaar 
voor onderzoek. Ook hebben de artsen regelmatig 
overleg met elkaar. De laserveiligheid is in beide 
huizen van het hoogste niveau en wordt bewaakt 
door zogenaamde laser safety officers.
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Geschiedenis van eigen Bodem

Neergestorte vliegtuigen in 
Vierlingsbeek 1940-1945

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er boven 
Nederland zo’n 6.000 militaire vliegtuigen 
neergestort. Ruim 1.000 daarvan zijn er in 
Noord-Brabant terecht gekomen.

De geallieerde vliegtuigen waren heel vaak bom-
menwerpers die bij bombardementsmissies op 
doelen in Duitsland geraakt werden door Duits af-
weergeschut (de zogenaamde Flak) of onderschept
werden door Duitse jachtvliegtuigen (vooral 
’s nachts, tijdens de zogenaamde Nachtjagd). 

Op 15 oktober 1940 zou vroeg in de ochtend, om 
05.00 uur bij Groeningen een Messerschmitt Bf 
110 naar beneden gekomen zijn. Het is niet duide-
lijk of dit een noodlanding was, dan wel een echte 
crash. Ook over het lot van de bemanning weten 
we (nog) niet veel.

Op 31 mei 1942 stortte rond 02.40 uur een Vickers 
Wellington III bommenwerper van het 9 Squadron 
neer in Vierlingsbeek. Het toestel maakte deel uit 
van een grote bombardementsmissie op Keulen 
en werd door een Duitse nachtjager neergehaald. 
De volledige bemanning kwam hierbij om.

Op 3 april 1943 kwam rond 23.20 uur bij De Lijn-

braak een Handley Page Halifax II van het 405 
Squadron neer. De bommenwerper werd neerge-
schoten door een Duitse nachtjager, waarbij zes 
bemanningsleden omkwamen, allemaal Canadezen 
van de RCAF. Het zevende bemanningslid heeft 
het er levend afgebracht, maar werd door de 
Duitsers gevangen genomen. 

Op 5 november 1943 stortte rond 13.15 uur 
een Amerikaanse B-17G Flying Fortress van 
92BG/327BS neer. De bommenwerper maakte 
deel uit van een macht van 374 zware bommen-
werpers die spoorwegdoelen en olie-installaties in 
Gelsenkirchen aanvielen. In totaal acht bommen-
werpers gingen bij deze raid verloren, waarvan er 
dus één vlakbij Vierlingsbeek terecht kwam. Vol-
gens de Duitse Lagemeldung werden twee van de 
bemanningsleden gevangen genomen, en was de 
rest “vermoedelijk voortvluchtig”. Het lijkt er dus 
op dat alle inzittenden op tijd het vliegtuig hebben 
kunnen verlaten. De piloot komen we inderdaad in 
februari 1945 nog tegen als assistent-messofficier 
in het krijgsgevangenkamp Stalag Luft I in Barth.

Op 13 oktober 1944 stortte ergens in Vierlingsbeek
een Amerikaans jachtvliegtuig neer. Het kan ook 
zijn dat de piloot een noodlanding moest maken. 
Het ging in ieder geval om een P-51 Mustang I van 
het 430 Squadron. Hoe het de piloot vergaan is, 
weten we niet.

En op 6 februari 1945 ten slotte stortte Gfr H. Mack 
neer met zijn Messerschmitt Bf 109G-14 
van 3./Nagr.1 (Nahaufklärungsgruppe ofwel 
verkenningsgroep). Ook van deze crash weten 
we niet het fijne.

Bron: BHIC
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vrijdag 18 maart > cabaret > OMAR 
AHADDAF > GRENZELOOS
Als klein jongetje had Omar Ahaddaf maar één 
droom: allochtoon worden. Dus kwam hij twaalf 
jaar geleden vanuit Marokko naar Nederland, het 
land van tolerantie en vrijheid. Een uitkering was 
geen optie. Gelukkig bood comedy uitkomst.  

In 2012 won Omar de jury- en publieksprijs op het 
Leids Cabaret Festival. De jury omschreef hem als: 
‘Gedurfd. Iemand die iets te melden heeft, iemand 
met een statement; warm en innemend. En boven-
dien een cabaretier die de kunst verstaat zijn idee-
en allerminst vrijblijvend over te brengen.’ Grenze-
loos is een persoonlijke voorstelling waarin Omar 

vertelkunst, stand-up comedy, muziek en theater 
laat samenkomen. Om grenzeloos out of the box 
te denken, te relativeren, andere perspectieven in 
te nemen en vooral te dromen.
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

vrijdag 25 maart > open podium > 
TALENTENTUIN: KOEN BLOOM + 
SPLASH + LEMON
Dat het in de regio barst van het kunstzinnig talent 
staat als een paal boven water. Alle reden voor 
Gryphus om dit talent op het gebied van muziek, 
dans, comedy, film, kleinkunst, literatuur, theater 
of welke kunstvorm dan ook, een podium te bie-
den zich te presenteren. Een open podium om 
precies te zijn: de Talententuin. Na de succesvol-
le eerste editie is het vanavond tijd voor de twee-
de Talententuin met in de hoofdrollen de muzikale 
acts Koen Bloom, Splash en Lemon.

Koen Bloom is een jonge singer/songwriter uit Rij-
kevoort. Gewapend met een gitaar bewandelt 
hij diverse muzikale wegen als jazz, soft-rock en 
akoestische travel-muziek. Splash bestaat uit Tim 
Vernooij (13 jaar, drums), Martijn Vernooij (13 jaar, 
saxofoon), Niek Nabuurs (12 jaar, gitaar), Freek 
Rijnders (13 jaar, gitaar en zang) en Matthijs Pijls 
(12 jaar, keyboard). Onder leiding van hun coach 
Willy van den Boogaard speelt dit piepjonge Vier-
lingsbeekse vijftal krakers uit de tijd dat hun ou-
ders nog geboren moesten worden maar heden-
daagse pareltjes van onder andere The Beat-
les, Gerry Rafferty, Europe en Ed Sheeran. Het uit 
Gennep en Amsterdam afkomstige Lemon maakt 
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feestneus dus maar op en reserveer snel!
reisgeld: 120 euro > info of reserveren: 
info@gryphus.nl of 0478.631802 of 0478.630508

FORMULE 1 FANS OPGELET!
In het weekend van 18-20 maart start het nieuwe 
Formule-1-seizoen. Dan mogen alle bolides van 
het Bernie Ecclestone Circus hun stal weer uit en 
lekker rond gaan grazen op het circuit Down Un-
der. 
Welk team heeft z’n zaakjes het best voor elkaar? 
Kan Ferrari het team van Mercedes peentjes la-
ten zweten? Wordt debuterend team Haas gelijk 
door een koe gevangen? En zou het onze nationa-
le trots Max Verstappen wederom lukken om pot-
ten te breken en onze harten sneller doen laten 
kloppen?

Denk jij antwoord te hebben op al deze vragen, 
doe dan mee met de enige echte Gryphus-For-
mule1 Poule! anmelden kan bij onze bookie van 
dienst André Rouwens (drezen@kpnmail.nl of 
06.16716291). Uiterlijke inschrijfdatum is vrijdag 
18 maart.

Natuurlijk worden ook dit jaar weer alle races (on-
der voorbehoud) uitgezonden op super groot-
beeldscherm in Gryphus. Geniet samen met alle 
andere Formule-1-fans van alle inhaalacties, cra-
shes, schuivers, spins, salto’s, donuts en al wat 
die mannen nog meer hun bakkie kunnen. En als 
je meedoet met de poule wordt al dit plezier nog 
eens verveelvoudigd!

lekkere Britpop met aanstekelijke ritmes. Onge-
dwongen, relaxt, spacy, psychedelisch en uiterst 
groovy. Zoals Happy Mondays in hun beste da-
gen! Zonder twijfel wordt dit een prachtavond vol 
bijzondere talenten.
zaal open: 20.30 uur | aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis

zaterdag 2 april > poker > POKERFA-
CEd
Een tevreden poker is geen onruststoker. Onder 
dat motto kan er vanavond een avond heerlijk ge-
pokerd worden. Full House, Two Of A Kind, Royal 
Flush of bluf? Wie het weet is spekkoper. Alhoe-
wel, de inleg is bescheiden: het gaat tenslotte om 
het spel, niet om de knikkers.
inschrijven: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis

zaterdag 11 juni | zondag 12 juni > bus-
reis > PINKPOP 2016
Pinkpop wordt 47 en pakt groots uit. Want zeg nu 
zelf, wie wil er nu niet Rammstein, Doe Maar, Lio-
nel Richie of Paul McCartney op zijn verjaardags-
feest? En omdat Pinkpop zo uitpakt haalt Gryphus 
de bus twee keer uit de remise: op zaterdag 11 
juni en op zondag 12 juni. De zaterdagbus brengt 
ons naar onder andere Rammstein, Puscifer, Lian-
ne La Havas, James Morrison, Ghost, Noisia, Matt 
Simons en Doe Maar, de zondagsdienst voert ons 
naar ondermeer Paul McCartney, Kygo, Skunk 
Anansie, Bring Me The Horizon, Balthazar, Vin-
tage Trouble, Douwe Bob en Lionel Richie. Zet die 
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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                                                   

 
 

 

Te koop 

Zaagtafel op krachtstroom, 
type cirkelzaag.

Nelly Adam
Tel: 0478-636221 of 06-41209403

20 MAART OPEN 
Van 11.00 uur tot 16.00 uur 

Diverse aanbiedingen 
Van fietsbel tot Omafiets 
Van sportief tot recreatief 

Loop eens binnen en profiteer van onze 
aanbiedingen 

PRORL 
IJE FIETGSP'ECJJ.JlltJ T 

Profile Gennep 
Spoorstraat 102, 6591 GV GENNEP, 

tel. 0485 - 51 31 80 
e-mail: info@profilegennep.nllwebsite: www.profilegennep.nl

M.i.v. zaterdag 26 maart zijn wij weer geopend.
Voor meer informatie kijk op onze website!

www.martensasperges.nl

 adverteren
doet verkopen

in petto
➣		vrijdag 8 april > cabaret > THIJS VAN DE 
 MEEBERG
➣		zaterdag 16 april > bandwedstrijd > 
 OP UT TUFFELKE
➣		zaterdag 23 april > concert > 
 NEW GENERATION: HET SLOTCONCERT 

‘EEN NIEUWE START’
➣		woensdag 4 mei > hard rock café > 
 MAIDEN NIGHT 2016

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

Open dagelijks: 
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

 

Gradje Tweewielers
Vierlingsbeek
Voor al uw fietsreparatie

Onderhoudsbeurt Kinderfiets: €20,-                        
Onderhoudsbeurt Stadsfiets: €30,-                       
Onderhoudsbeurt Hybridefiets: €40,-                       
Onderhoudsbeurt Mountainbike: €40,-                       
Onderhoudsbeurt Racefiets: €40,-                        
Onderhoudsbeurt Elektrische fiets: €50,-

EXCLUSIEF ONDERDELEN!

Onderdelen op voorraad

De Bunder 7, 5821GC Vierlingsbeek
06-17769196

gradjewelbers@kpnmail.nl

TE HUUR: ROYALE FEESTTENT     
Ben jij op zoek naar een royale feesttent voor 
bijvoorbeeld een buurt-barbecue, seizoen 
afsluiting of gewoonweg een knaller van een 
(examen)feest, dan ben je bij Op De Tôffel aan 
het juiste adres! Voor een bedrag van slechts 
€ 150,- is onze tent (5 x 10 meter, geheel te 
sluiten en inclusief verlichting) voor twee 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.
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          kusterscatering.nl
     
            Soetendaal 8
          Vierlingsbeek 
            0478-632213

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

Maar ook voor de complete verzorging  
van uw tuinfeest 

Boukje Weel

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

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw 
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop 
rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect
tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk 
van ons werk.

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Warme Bakker Degen
Reclame: 21 t/m 26 maart
	 ●  Paasvlaai €9,95
	 ●  Croissant €0,70
	 ●  8 Broodjes + 2 gratis
Reclame: 29 maart t/m 2 april
	 ●  Sinaasappelvlaai €10,35
	 ●  Volkorenbrood €1,85		

	 ●  4 Kwarkbolletjes + 1 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Bandenhandel Groeningen 

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

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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Tapijtreiniging

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

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

Overloon - Mill
0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze 
installatievakwinkels!

Klimaat
Verwarming

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl
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HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

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

Wij raden u aan een tafel te reserveren.

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

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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












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

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Opzoek naar nieuwe meubels?

Neem eens contact op met ons.

Wij maken meubels speciaal 
voor u op maat.

Schootsveld 5 Vierlingsbeek 0478-632232

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

Gespecialiseerd in:
●	 Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●	 De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●	 De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding 

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

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368
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NIEUW: GRATIS PECH 
ONDERWEG HULP

-  100% service
-  klantvriendeli jk
-  kwaliteit
-  betrouwbaar
-  persoonli jk
-  luisteren naar  uw wens
-  goede pri js/kwaliteit  verhouding-  goede pri js/kwaliteit  verhouding

WWW.AUTOKUSTERS.NL

Actie geldt van 14 t/m 26 maart 2015

21% KORTING OP RAAMDECORATIE

BTW VRIJE WEKEN!

Vraag naar de voorwaarden

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

Ook dan kunt u op ons rekenen!

Minder mobiel?

Bankieren bij Rabobank betekent 
bankieren zoals u dat wilt.

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

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

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

beperking.

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

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

uw bankzaken.

Bel voor een bezoekafspraak 
met (0485) 450 450

Een aandeel in elkaar
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Met glasvezel kun je supersnel internetten en dat is nodig voor 
zorg, onderwijs, werk en ontspanning. Maar met glasvezel kun je 
ook radio luisteren, bellen en naar de hoogste kwaliteit HD-televisie 
kijken. Glasvezel biedt superieure snelheid en het is vaak goedkoper. 
Kortom: met glasvezel ben je écht klaar voor morgen.

Benieuwd naar de mogelijkheden in jouw woonplaats?
www.lvcnet.nl/aansluitgebied

providers

HIER
NU
GLASVEZEL
Onze regio. Klaar voor morgen.


