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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

7 april 2015, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

30e jaargang no. 5                    1 april 2015

Verhuizing peuterspeelzaal Pompelientje 
Peuterspeelzaal Pompelientje gaat verhuizen. 
Vanaf dinsdag 7 april (na Pasen) zijn de peuters 
welkom op de locatie van kinderdagverblijf de 
Vuurtoren, in gemeenschapshuis Het Joffershof, 
Pastoor Janssenstraat 23. Hierdoor komt de 
realisatie van één voorschoolse voorziening voor 
peuters in Vierlingsbeek een stap dichterbij. 

Peuterspeelzaal Pompelientje is vanaf 1 januari jl. 
onderdeel van Spring Kinderopvang, waar kinder-
dagverblijf en BSO de Vuurtoren ook toe behoren. 
In nauwe samenwerking met basisschool 
Laurentiushof werken zij al jaren aan een optimale
‘doorgaande’ ontwikkeling voor kinderen van 
0 tot 13 jaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij ervoor
zorgen dat de overgang van kinderen van de 
peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar de 
basisschool soepel verloopt.

Doordat Pompelientje en de Vuurtoren voortaan 
gebruik maken van dezelfde locatie kan er nog 
meer worden samengewerkt. De samenwerking 
krijgt inhoud door één team van pedagogisch 
medewerkers te vormen en het ontwikkelings-
gerichte programma en de opvang samen in te 

vullen. 
Zo krijgen alle peuters (van peuterspeelzaal en 
kinderdagverblijf) het programma Uk en Puk 
aangeboden (een programma voor Voor- en 
Vroegschoolse Educatie dat jonge kinderen 
spelenderwijs stimuleert in hun ontwikkeling). 
De oudste peuters blijven ‘s middags de basis-
school bezoeken om de overgang naar school 
soepel te laten verlopen. De samenwerking tussen 
het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal biedt 
ouders tevens de mogelijkheid om de peuterspeel-
zaaltijden uit te breiden met kinderopvang aan het 
begin en/of einde van de ochtend of een middag 
kinderopvang af te gaan nemen.

Op zaterdag 30 mei is er in samenwerking met 
De Joffershof een feestelijke dag. Iedereen is die 
dag van harte welkom om te komen kijken en deel 
te nemen aan diverse activiteiten. Nadere informa-
tie hierover volgt. 

Voor meer informatie naar aanleiding van dit bericht
kunt u contact opnemen met Astrid Reijnen, 
manager kindcentrum, via 06-46595268 of 
areijnen@spring-kinderopvang.nl.
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Van de redactie:

●  Pasen en voorjaar.... er wordt druk gewerkt 
én gesnoeid in tuinen en groenstroken... 

 Bij de Tuincentra staan de parkeerplaatsen 
 nagenoeg vol.... Het lijkt wel voor “niks”!!
●  Lammetjes in de wei kondigen vrolijk huppe-

lend het voorjaar aan... Het lokt jong en oud 
naar buiten, nog wel goed aankleden, een 
verkoudheid zijn we niet zo maar weer kwijt 
en ontneemt ons het volop genieten van de 
lente.

●  Volharding houdt binnenkort haar jaarlijkse 
bloemenactie, dat laat ons ook binnen ge-
nieten en soms ook dubbelop als “het” ook 
nog in de tuin verder kan groeien en bloei-
en!.

●  Wij wensen U hele mooie Paasdagen, 
 geniet samen mét en ván elkaar!
 
                 ZALIG PASEN.

Abonnement op Globaal

Binnenkort wordt het abonnementsgeld (onge-
wijzigd) over 2015 automatisch van uw bankre-
kening geïncasseerd, bij diegene die hiervoor in 
het verleden een machtiging heeft afgegeven. 
De overige abonnees ontvangen t.z.t. een nota.

AGENDA:
2015:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
30 mrt
t/m 4 apr Collecte Samen Sterk 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
11 apr Gryphus: Bandwedstrijd > OP UT 
  TUFFELKE > zaal open: 20.00 uur

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 in ‘de Wis’ in 
  Langenboom
18 apr Gryphus: Concert > BEUKFEEST > zaal  
  open: 20.30 uur
22 apr VOVG: Rayonreis
25 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?
  Valentinus 632426 draaien!
25 apr Harmonie de Herleving: The Voice van 
  ’t Vrijthof
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
5 mei Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
6 mei VOVG: Wandelavond
8-9 mei Moederdagmarkt: met vele vogelhuisjes
   op ‘t Vrijthof in Vierlingsbeek door: 
  Plus Verbeeten, Vivara, Madelon 
  Klippert en Wim Geurts
13 mei KBO: Busdagtocht
13 mei Gryphus: Hard rock café > MAIDEN   
  NIGHT 2015 > zaal open: 20.30 uur
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
19-22 mei JOC: PLUS Wandel4daagse
  georganiseerd door het JOC
21 mei Vondel: Bloemenactie
24 mei Symphonica in Sporto: Outdoor Soccer  
  & Volleybal tournament i.s.m. Volleybal- 
  vereniging MVC’64 en Zaalvoetbal-
  vereniging Concordia
28 mei VOVG: Wandeling met de schaaps-
  kudde 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 Joffershof
4 juni KBO: Fietsdag
10 juni VOVG: Boerengolf in Nieuw-Bergen 
  vertrek om 13.15 uur met de fiets vanaf  
  het Vrijthof
14 juni Gêf ‘t dûr : Pruuve van ége bojjem;
  In de prachtige tuin en boomgaard van  
  Huub Siebers nabij de joden begraaf-  
  plaats.
21 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2015
25 juni VOVG: Fietstocht met partner of introducé
27 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
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28 juni Harmonie de Herleving: Zomerconcert  
  bij de watermolen
5 juli Symphonica in Sporto: Grande Finale
25 juli Ophalen oud papier: ZEV, tel.   
  06-54661196 
  Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In augustus kunt u Valentinus  
  weer bellen.
8 aug KBO: Kermismatinee in 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 Gêf ‘t dûr/Beek Beweegt: Bekse 
  Bruggeloop
1 sept Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in 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 19.30 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 Joffershof;  
  aanvang: 14.00 uur
6 okt Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in 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 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 Joffershof
4 nov VOVG: Rayonavond
15 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: 
  Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en  
  Groeningen
16 nov Lezing door de Hartstichting in de Vier  
  linden om 19.30 uur
19 nov KBO: Herfstwandeling
26 nov KBO: Sinterklaas in Joffershof; 
  aanvang: 14.00 uur
1 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in 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
19 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus   
  weer bellen.

2016:
2-4 juni Zanggroep Evergreen: Revue

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

Vieringen 
en 
intenties   
april

2 april:
Witte Donderdag: 19.00 uur: vieringen in Overloon 
en St. Anthonis
3 april:
Goede Vrijdag 19.00 uur:
Kerk  Maashees: Kruisweg,    
i.s.m. lectoren Vierlingsbeek/Groeningen
4 april:
Paaszaterdag: 21.00 uur: Paaswakeviering in 
Overloon en St. Anthonis
5 april:
PASEN  9.00 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistie-
viering
Intenties: Sjef en Koosje van Kempen-van de Vor-
le, Mien Verhofstad en overl. fam. Thij de Hoog en 
zoon Martien, Wim en Anthonet Jacobs-Haanen, 
Wim Ermers.
6 april:
Tweede Paasdag: 10.30 uur Kerk Maashees: eu-
charistieviering
7 april:
19.00 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
11 april:
19.00 uur:kerk Maashees: eucharistieviering
12 april:
11.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Viering van Eerste Communie.
14 april: 
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
19 april:
10.30 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
21 april:
19.00 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
28 april:
19.00 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
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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.-

N.B.
Vanaf april is het schema van vieringen in de paro-
chie Maria, Moeder van de Kerk veranderd.
Voor Vierlingsbeek – Groeningen betekent dit, dat 
de vieringen in Steunpunt Merlet i.v.m. verkoop ko-
men te vervallen. 
Wel is er voortaan elke dinsdagavond om 19.00 
uur een eucharistieviering in de kerk in Vierlings-
beek.
De mis in de kapel te Groeningen op de 4e zater-
dag van de maand komt eveneens te vervallen. 
Wel blijven hier de speciale vieringen zoals met 
“St. Tunnis” en Pinksteren gehandhaafd. Tevens 
blijft de kapel open voor dopen en bruiloften.

 (zie voor info ook de websites:
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl)

RESTAFVAL OP ONS KERKHOF

De vrijwilligers van het kerkhof doen hun uiterste 
best om ons kerkhof netjes te houden.
Vaak krijgen we complimentjes van mensen die 
het kerkhof bezoeken en dat waarderen we ten 
zeerste. Jammer genoeg zijn er ook mensen die 
het kerkhof bezoeken om hun tassen vol restafval 
in de kliko te dumpen. (zie foto) Dat kunnen wij als 
vrijwilligers helemaal niet waarderen. 

Restafval hoort in de blauwe tariefzak!! Ook wij 
moeten deze kopen en mogen geen restafval aan-
leveren in de kliko.
Wij hopen dat dit bericht er toe bijdraagt dat de kli-
ko’s op ons kerkhof verschoond blijven van troep 
die er niet thuis hoort. 

Vrijwilligers van ons kerkhof. 

Zondag  1 en zondag 15 maart 
2015 stond in het teken van de 
vastenactie.

Na afloop van de eucharistieviering was er achter 
in de kerk koffie/ thee, limonade, chips en Chileense 
paascake te koop. Tevens was er de mogelijkheid 
om o.a. Chileense wijn te kopen en recepten uit 
Chili. Door de werkgroep was er veel tijd besteed 
om paascake te bakken en tafels/ koffie etc. klaar 
te zetten.
Jammer genoeg was de belangstelling om geld in 
te zamelen voor de straatkinderen in Chili erg 
gering. Alles bij elkaar heeft dit een bedrag 
opgeleverd van € 224,--

De opbrengst komt volledig ten goede aan het on-
derwijsproject in Chili. 

Namens de straatkinderen uit Chili, hartelijk dank 
aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit geldbe-
drag.

“Alles bijeen” in ’t Joffershof, 
daginvulling binnen 
Vierlingsbeek
Het word steeds belangrijker dat ouderen zo lang 
mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen en 
betrokken blijven in hun wijk en dorp. Een ruimte 
voor deze ouderen, gedragen vanuit de inwoners 
van een dorp is iets wat in vele kernen waarde toe 
kan voegen. Het biedt de ruimte om op verant-
woorde wijze betrokkenheid met ouderen te ver-
sterken.
Waarschijnlijk wilt u ook zolang mogelijk in eigen 
huis en omgeving blijven wonen. Het kan zomaar 
gebeuren dat u minder in staat bent om sociale 
contacten in stand te houden of om deel te nemen 
aan activiteiten in de omgeving. Het gevolg kan 
zijn dat u onvoldoende invulling aan de tijd kan ge-
ven en in een isolement dreigt te raken.
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Het project “Alles bijeen” biedt binnenkort vanuit ‘t 
Joffershof kwetsbare ouderen, licht dementeren-
den en/of mensen met andere lichte beperkingen 
een daginvulling aan die afgestemd is op de inte-
resses en behoefte van de gasten. De daginvulling 
brengt gezelligheid, ontspanning en afleiding, de 
gasten kunnen hun verhaal kwijt en de sfeer is ver-
trouwd en gemoedelijk.

Doelstelling
Het doel van deze daginvulling is om een meer 
herkenbare dagstructuur aan te brengen en be-
zig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, 
maar ook zinvol zijn. Die sociale contacten zijn niet 
alleen plezierig, ze kunnen ook bijdragen aan uw 
welbevinden. De activiteiten sluiten altijd aan op 
uw behoeften. Wij gaan uit van de wensen, krach-
ten en mogelijkheden van onze gasten.

De bedoeling is:
●  het aanbieden van gestructureerde opvang en 

begeleiding
●  het ontmoeten van dorpsgenoten
●  het in stand houden en/of vergroten van zelfred-

zaamheid door middel van het aanbieden van 
activiteiten 

●  het ontlasten van de mantelzorg

Activiteiten
Voorbeelden zijn:
●  bewegingsactiviteiten
●  sociale activiteiten, zoals lunchen. Gezamenlijk 

eten is gezellig. Zien eten, doet eten! Daarom 
zit bij ieder dagdeel een broodmaaltijd. De och-
tendgasten en de middaggasten zullen elkaar 
ontmoeten aan de lunchtafel. 

●  creatieve activiteiten, zoals bloemschikken, mo-
zaïeken, kaarten maken enz

●  educatieve activiteiten, zoals krant lezen en ge-
heugentraining

●  aansluiten bij activiteiten die vanuit de KBO ge-
organiseerd worden 

Wanneer? 
“Alles bijeen” is geopend van 9.30u tot 16.30u. U 
kunt zelf beslissen of u een dagdeel komt of een 
hele dag.  
Een dagdeel bestaat uit 4 uur en is inclusief lunch.
●  Ochtend  9.30 uur tot 13.30 uur 
 Middag  12.30 uur tot 16.30 uur

“Alles bijeen” zal na een renovatie van het peuter-
speelzaalgedeelte van ‘t Joffershof van start gaan. 
Eind mei zullen de plannen in ’t Joffershof ter inza-
ge liggen.

Voor wie?
 Dus heeft u behoefte aan ontmoeting en/of da-
ginvulling? Komt u er, om wat voor reden dan ook, 
niet zo gemakkelijk meer uit? Wilt u wat meer aan-
spraak en doet u daarvoor steeds vaker een be-

roep op familie of (mantel)zorg? Misschien is “Alles 
bijeen” dan wat voor u. 

Maar ook:
u wilt een zinvolle bijdrage leveren aan de leefbaar-
heid voor iedereen in Vierlingsbeek door zelf een 
dagdeel mee te helpen, u heeft een ondersteunend 
idee, u vindt het leuk om mee te denken en helpen; 
schroom niet en neem contact op met

Marjan Sonnemans of Nico Kolenberg, 
initiatiefnemers van “Alles bijeen”. 
 0478-630754 of allesbijeen@hotmail.com

Reserveren:

Halve kolom
artikel Beek an Toffel
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Uitslag verkiezingen bestuur 
Waterschap Aa en Maas

Kiezers in Vierlingsbeek en Groeningen,

Hartelijk bedankt voor jullie stem en vertrouwen. 
Het CDA heeft dankzij uw steun 7 zetels behaald, 
dit is 1 zetel meer dan in  de vorige bestuurs-
periode. Het totaal van de uitgebrachte stemmen 
bedraagt  235.665 en de kiesdeler bedraagt 
10.246 stemmen. De voorkeurzetel wordt behaald 
bij een totaal van 2562 stemmen.  Ik heb in totaal 
1200 stemmen ontvangen en ben niet gekozen. 
Ik blijf in de achterban van de fractie van het CDA 
bij het waterschap actief en zal op die manier ons 
belang voor een veilig en betaalbaar waterbeheer 
gaan behartigen.

Voor vragen en opmerkingen over waterschaps- 
en gemeenteraadszaken kunt U mij bereiken op 
nummer; 632205, of mobiel: 06-48236890 ook via 
www.janstoffelen.nl en mijn mailadres: 
jstoffelen@ziggo.nl
Burggraaf 28, 5821 BK Vierlingsbeek.

Kapsalon Jose 
gaat gratis 
knippen!

Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar Kapsalon 
Jose gaat het toch doen. Iedereen die minimaal 25 
centimeter haar wilt laten afknippen word gratis ge-
knipt. De 25 centimeter haar die de haardonoren af 
laten knippen zal gedoneerd worden aan Stichting 
Haarwensen. Zij maken van dit haar pruiken voor 
kinderen die door een medische behandeling of 
alopecia (kaalhoofdigheid) hun eigen haar zijn 
verloren. Haarwensen voorziet deze kinderen van 
een pruik, zonder dat daaraan voor hen kosten 
verbonden zijn. 

Eigenaar  Jose van Bree, zet zich graag in voor dit 
goede doel. Door vlechten van minimaal 25 centi-
meter op te sturen naar Haarwensen proberen zij 
de moeilijke periode waarin de kinderen zich 
bevinden iets te verzachten. Wilt u Haarwensen 
ook helpen, doneer dan uw staart. Kapsalon Jose 
knipt er kosteloos een nieuw model in. Om mee te 
doen aan deze actie, dient u zich aan te melden 
bij de kapsalon: Kapsalon Jose  Spoorstraat 10 in 
Vierlingsbeek  tel 0478632282
www.kapsalon-jose.nl

Over de kapsalon
Sinds 1986 bestaat Kapsalon Jose in Vierlings-
beek.
De kapsalon is uitgegroeid tot een gemengde kap-
salon voor jong en oud.
Gezelligheid gecombineerd met een uitstekende 
vakkennis is karakteristiek voor onze salon.
Wij werken op afspraak, maar loop gerust eens 
binnen voor vrijblijvend advies.

Over Stichting Haarwensen
Stichting “HAARWENSEN” is er voor kinderen 
tot en met 18 jaar, die door medische 
behandelingen of een andere vorm van 
alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking 
komen voor een haarwerk of pruik.
Vaak gaat het om kinderen met kanker die hun 
haar zijn kwijtgeraakt door bijvoorbeeld 
bestraling of medicijnen. 
Pruiken of haarwerken zijn erg duur en 
worden vaak maar voor een klein gedeelte 
vergoed. Daarom is Haarwensen opgericht. 
Zij leveren gratis haarwerken van hoge 
kwaliteit aan deze kinderen.
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Vierlingsbeek/Groeningen

Verslag jaarvergadering 2015
Vrijdag 13 maart werd de jaarvergadering gehou-
den in gemeenschapshuis Joffershof. Voorzit-
ter Jan Spee opende de vergadering en heette ie-
dereen van harte welkom. Tijdens het jaarverslag 
kwamen de herinneringen aan de vele activiteiten 
weer even naar boven.
Bij de bestuursverkiezing werden Maria Rouwens-
Thiesen en Maria Leijssen-Vullings herkozen. Pen-
ningmeester Gerrit van Treek was niet meer her-
kiesbaar. Jos van Boekel werd gekozen als nieuw 
bestuurslid en neemt de taak van de penning-
meester over.

Dit jaar hadden we een groot aantal jubilarissen 
waarvan tijdens de vergadering mevrouw Mini Kes-
sels-van Sambeek, mevrouw Truus Cremers-Bou-
ten en de heer André Deenen werden gehuldigd 
wegens hun 25-jarig lidmaatschap. Mevrouw Lies 
Evers-Deenen werd gehuldigd wegens haar 30-ja-
rige lidmaatschap. Zij werden door voorzitter Jan 
Spee toegesproken en kregen een oorkonde van 
KBO Brabant en een boeket bloemen. 
Buiten de vergadering om werden mevrouw Maria 
Burgemeester, de heer Leo Collaris en mevrouw 
Mien Collaris-Stevens, de heer Theo Koenen en 
mevrouw Toos Koenen-Coenen en mevrouw An-
nie Deenen-Bruijsten gehuldigd wegens hun 25-ja-
rig lidmaatschap.
Mevrouw Dien Jansen-v.d. Hoven vierde haar 
35-jarig jubileum en de heer Giel van den Broek 
zijn 40-jarig jubileum, een unicum in onze organi-
satie. Zij zijn thuis gehuldigd en in de bloemetjes 
gezet.

Veel hondenbezitters ruimen de ontlasting van hun 
hond op. Ondanks dat  is er op een aantal plaatsen 
toch nog overlast: het paadje  Burggraaf-Roei is 
hier een voorbeeld van. Op verzoek van de buurt-
bewoners is de werkgroep ‘Honden en hun baas-
jes’ op die plek gaan kijken. Gezien het aantal ge-
vonden hondenpoep ondersteunt de dorpsraad de 
buurt door een aantal weken het volgende bord te 
plaatsen. 

 

Door op deze manier extra aandacht  te vragen, 
hoopt de dorpsraad de overlast in deze buurt te 
verminderen. 
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Lente natuurwandeling
Donderdag 2 april maken we een wandeling door 
de natuur in  onze omgeving. We starten om 14.00 
uur bij gemeenschapshuis Joffershof. Bij terug-
komst drinken we daar een kopje koffie/thee.

Kienen
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag3 en 17 april Aanvang: 13.45 uur 

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 bij 
Concordia 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 Oude-
ren 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 iedereen fijne paasdagen!

     

Mocht u de collectanten gemist hebben die op 
dinsdag 31 maart en donderdag 2 april gecol-
lecteerd hebben en u wilt toch uw bijdrage le-
veren, dan kunt u tot 1 week na de collecte uw 
envelop inleveren bij de bibliotheek.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Wonen in Vierlingsbeek?

Op 17, 18 en 19 april organiseert de “Werkgroep 
Wonen” van de Dorpsraad Vierlingsbeek een wo-
nen-informatiemarkt. Deze informatiemarkt, is voor 
allen die geïnteresseerd zijn in wonen in Vierlings-
beek en Groeningen. Op de informatiemarkt vindt 
u alles wat te maken heeft op het gebied van wo-
nen in Vierlingsbeek en Groeningen en dat in de 
breedste zin van het woord. 

Wat kunt u op deze markt zoal verwachten?
Informatie over huren, kopen van bestaande wo-
ningen,  nieuwbouw, CPO woningen, bouwkavels 
tot verbouwing van een bestaande woning. U ziet 
in kaart gebracht waar er woningen te koop en te 
huur zijn of waar bouwen tot de mogelijkheden be-
staan, ook de zgn. CPO mogelijkheden. “Wonen 
Vierlingsbeek” zal aanwezig zijn en u laten zien 
wat er zoal mogelijk is in Vierlingsbeek via deze 
stichting. Er zal ook een financieel specialist aan-
wezig zijn die u kan informeren over bijv. hypothe-
ken en andere financiële zaken op woongebied. 
Deze partij zit hier puur en alleen voor algemene 
informatie. Ook zullen de mogelijkheden tot ver-

bouwen worden getoond met globale prijzen. 
De informatiemarkt is zeer laagdrempelig opgesteld 
en u krijgt alle kans om uzelf op informele wijze te
oriënteren op het gebied van wonen in 
Vierlingsbeek en Groeningen. 

Kortom hebt u interesse in wonen in Vierlingsbeek 
en Groeningen? Bent u starter of gaat u op uzelf 
wonen? Behoort u tot de senioren en denkt u eraan
om te gaan verhuizen? De informatiemarkt wonen 
zal veel van uw vragen kunnen beantwoorden of u 
eventueel verder op weg helpen naar de juiste 
instanties. U krijgt ruim de tijd om onder het genot 
van een kopje koffie of thee te oriënteren.

De markt vindt plaats in het weekend van 17-18 en 
19 april in Bibliobeek te Vierlingsbeek en de 
openingstijden zijn:
Vrijdag 17 april: 18:00  tot 21:00 uur
Zaterdag 18 april: 11:00  tot 16:00 uur
Zondag 19 april: 11:00  tot 14:00 uur

Grande finale Symphonica in 
Sporto met Rowwen Hèze

Vierlingsbeek en Groeningen wonnen, zoals u 
waarschijnlijk weet, in het jaar 2014 de Brabantse 
DorpenDerby, dat vraagt natuurlijk om een gewel-
dige Grande Finale dag. Daarom komt op zondag 
5 juli, de bekende Limburgse dialectband uit Horst-
America, Rowwen Hèze naar Vierlingsbeek. De 
organisatie van deze avond ligt in handen van 
Herberg Thijssen in samenwerking met 
Symphonica in Sporto. Op 1 april start de ticket-
verkoop van het avondprogramma met Rowwen 
Hèze. 
Tickets zijn verkrijgbaar via www.ticketpoint.nl voor 
€ 22.50 per ticket. 
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De alom bekende muziek van Rowwen Héze heeft 
folk-invloeden, zoals Tex-Mex en Polka en varië-
rend tot aan gevoelige ballads. Ze begonnen als 
een Engelstalig bandje in de Peel, maar zijn – in-
middels dertig jaar verder – uitgegroeid tot één van 
de grote acts in de Nederlandse Popmuziek. In 
1985 is de band opgericht en zijn de eerste singles 
verschenen. In 1992 beleefde de band een lande-
lijke doorbraak met optredens op Pinkpop en de 
Amsterdamse Uitmarkt. Sindsdien speelde Row-
wen Hèze meerdere malen op Pinkpop, maar ook 
op andere grote festivals, zoals Lowlands, Parkpop 
(Den Haag) en het Deense Roskilde. Op zondag 5 
juli aanstaande speelt de Limburgse band dus op 
het Vrijthof in Vierlingsbeek.

Overdag zullen de finale activiteiten van Sympho-
nica in Sporto plaatsvinden, waarna er ’s avonds 
afgesloten wordt met een grandioos feest. Dat be-
looft dus een fantastische dag te worden voor jong 
en oud! 
De activiteiten van Symphonica in Sporto zullen 
omstreeks 13.00 beginnen en zullen duren tot aan 
het avondprogramma. Aansluitend aan de Symp-
honica in Sporto activiteiten zal het feestterrein om 
18.00 uur worden geopend. In het voorprogramma, 
als support act, van deze avond treedt niemand 
minder dan de Vierlingsbeekse band New Genera-
tion op. Deze enthousiaste en jonge band zal het 
publiek opwarmen voor de grote act van deze dag: 
Rowwen Hèze. Zowel de Symphonica in Sporto 
activiteiten als het afsluitende feest zullen in de 
open lucht op het Vrijthof te Vierlingsbeek plaats-
vinden. 

Speciale actie alleen op 1 april:
Ter promotie van deze Grande finale dag is er al-
leen op 1 april een earlybird actie. Alleen op 1 april 
kunt u uw entree tickets inclusief 10 consumpties 
kopen voor slechts €35,-. Hiermee bespaart u in 
totaal €12,50. De ticketverkoop voor het avondpro-
gramma zal lopen via Ticketpoint.nl. 

Spaaractie PLUS
Bent u niet in staat om op 1 april met korting uw 
tickets te kopen? Wees dan niet ongerust, want bij 
PLUS Verbeeten (in Vierlingsbeek en Overloon) 
en PLUS Judith en Guido van Dijck in Venray kunt 
u als klant snel en gemakkelijk sparen voor extra 
voordelige toegangskaartjes voor dit mooie mu-
ziekfeest! 
PLUS-ondernemer Jan Verbeeten: “Wij houden er-
van om in te haken op lokale evenementen. Toen 
Herberg Thijssen met Symphonica in Sporto bij 
ons aanklopte om wat te doen met Rowwen Hèze, 
waren we er snel uit, met deze lokale spaaractie 
als resultaat”. Bij aankoop van elke vijf euro aan 
boodschappen ontvangt de klant een zegel, bij 15 
zegels is de spaarkaart vol. Bij inlevering van deze 
spaarkaart bij de PLUS ontvangt de klant een vou-
cher met een unieke kortingscode. Met deze vou-
cher ontvangt de klant bij aankoop van een toe-

gangskaart op www.ticketpoint.nl een korting van 
€7,50. Hiermee kost een kaartje voor dit evenement 
geen €22,50 maar slechts €15,00. De spaaractie 
loopt van zondag 29 maart tot en met zaterdag 25 
april. De voucher met unieke kortingscode is inwis-
selbaar op wwww.ticketpoint.nl tot en met 21 juni.

Overige informatie
U kunt de benodigde informatie terugvinden op 
www.herbergthijssen.nl, www.ticktetpoint.nl en 
http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/evenemen-
ten/symphonica-in-sporto/. 
Wij adviseren u, om uw tickets uitsluitend via 
ticketpoint.nl te kopen om zeker te zijn van de 
officiële tickets. Ook kunt u, om op de hoogte te 
blijven van de meest recente ontwikkelingen, de 
Facebook en Twitter pagina van Herberg Thijssen 
en Symphonica in Sporto volgen.

 … wie rozen wenst 
te plukken…. 
Nellie de Mulder in 
het Koningskerkje 

Van zondag 5 april tot en met zondag 3 mei 2015 
exposeert de in Wamel woonachtige kunstenares 
Nellie de Mulder in het Koningskerkje te Vierlings-
beek. Nellie de Mulder is geboren in het Noordlim-
burgse Melderslo waar haar ouders een tuinders-
bedrijf hadden. Ze groeide op te midden van een 
groot gezin waarin het bedrijf, de liefde voor de na-
tuur, reizen, muziek en geloof een grote rol speelde. 

De expositie gaat over herinnering en verlangen. 
In de werken van Nellie de Mulder spelen herinne-
ringen uit en gebeurtenissen in haar leven een be-
langrijke rol. Fragmenten van deze herinneringen 
en gebeurtenissen worden met een sterk beeldend 
vermogen en vakmanschap omgezet in objecten, 
installaties en schilderijen. Het gaat in haar werken 
om liefde, vreugde en verdriet, kortom de essentiële 
waardes in het leven. Haar kunst is te zien als een 
indringende en intrigerende verwerking van de gro-
te en kleine gebeurtenissen in een mensenleven. 
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Hoewel Nellie de Mulder haar persoonlijke herin-
neringen en verlangens als uitgangspunt voor haar 
kunstwerken neemt weet ze deze individuele bele-
vingen om te zetten in beelden die voor de kijkers 
de kern van de emotie voelbaar maken. Haar wer-
ken krijgen daardoor een universele betekenis. 

Onderweg 
Een van de kunstwerken die in het Koningskerkje 
is te zien vormt de vloerinstallatie ‘Onderweg’. De 
installatie bestaat uit een opstelling van ongeveer 
400 bootjes die gemaakt zijn van de resten van 
kaarsen die Nellie de Mulder heeft verzameld uit 
kerken, huiskamers en bedevaartsoorden. De keu-
ze voor de bootvorm is welbewust. Voor Nellie de 
Mulder is de boot het symbool voor het onderweg 
zijn, naar het onbekende, het nieuwe. Of anders 
gezegd: het symbool voor het leven zelf. De boot-
vorm is dan ook terug te zien in meer kunstwerken 
van Nellie de Mulder. De installatie ‘Onderweg’ 
krijgt een extra laag door de betekenis die aan het 
materiaal waarvan de bootjes zijn gemaakt kan 
worden gegeven. Resten van kaarsen die door 
mensen, die veelal eveneens onderweg zijn, met 
heel persoonlijke gevoelens en gedachten zijn 
aangestoken, als uitdrukking van herinnering en 
hoop. Door het jarenlang verzamelen van de kaars-
resten en het tijdrovende proces van het maken van 
de bootjes was het ontstaan van deze installatie 
ook voor de kunstenares zelf een ‘onderweg’ zijn. 

Materiemens 
Nellie de Mulder noemt zichzelf een ‘materiemens’. 
Voor haar heeft materie een belangrijke rol als 
beeldvormend materiaal. Dat is in al haar werken te 
zien. De keuze van de materie (bijvoorbeeld ge-
droogde rozenblaadjes of geborduurde lapjes) heeft 
echter altijd een verbinding met de specifieke her-
innering of het verlangen dat de aanleiding vormt 
voor het maken van het werk. De expositie start op 
5 april en is te zien tot en met zondag 3 mei 2015. 
Het Koningskerkje is open op zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. De expositie is op beide 
Paasdagen geopend. Op zondag 12 april is er een 
feestelijke openstellingsmiddag waarbij de kunste-
nares aanwezig is. Iedereen is van harte welkom. 
De toegang tot de expositie is gratis. 
www.koningskerkje.nl 
www.nelliedemulder.

Wisseling van de wacht bij PLUS 
Verbeeten Vierlingsbeek
Onlangs hebben er binnen onze winkels een aantal 
wisselingen in het personeelsbestand plaatsgevon-
den. Hay Gielen heeft ons, na dienstverband van 
een jaar, verlaten. Sjors Vink neemt zijn taken als 
bedrijfsleider over. Sjors (29) is geen onbekende in 
Vierlingsbeek. Hij heeft een aantal jaren terug al in 
onze Vierlingsbeekse winkel gewerkt  als versma-
nager. Hierna heeft Sjors de Kruidenierswarenaf-
deling in Overloon aangestuurd. Ondertussen heeft 
hij ook de nodige opleidingen  en cursussen tot be-
drijfsleider gevolgd. De vergaarde kennis mag hij 
nu in Vierlingsbeek in de praktijk gaan brengen. 
Sjors woont in Beers, zijn vriendin heet Chantal, 
en zij hebben samen een dochtertje genaamd Eva. 
Sjors en Chantal zijn overigens nu ook in blijde ver-
wachting van hun tweede kindje. Verder is Sjors 
zeer betrokken bij het dorpsleven in Beers, zo pre-
senteert hij bijvoorbeeld jaarlijks de zittingsavonden 
van de plaatselijke carnavalsvereniging. Het belang 
van samenwerken binnen het dorpsleven is hem 
dus ook niet vreemd.  Sjors Vink: “Ik wil samen met 
ons team zorgen voor gezelligheid en een  familiai-
re sfeer en, uiteraard en bovenal, een uitstekende 
winkel waar je al je dagelijkse boodschappen kunt 
halen.  Ik ben een mensen-mens die voor onze 
medewerkers, en voor onze klanten zal zorgen 
voor een blijvend fijne plek waar je niet alleen je 
dagelijkse boodschappen haalt maar waar het ook 
een sociale en fijne ontmoetingsplek zal blijven.” 
Naast de wisseling van bedrijfsleider gaat ook 
Danny Blenckers ons bedrijf verlaten. Hij ambi-
eert een carrière buiten de supermarktbranche en 
is zich momenteel volop aan het oriënteren op zijn 
toekomst. Om hiervoor wat ruimte te bieden werkt 
Danny tot medio juni in onze winkel in Malden. Zijn 
opvolger als afdelingsmanager Kruidenierswaren 
bewandelt de omgekeerde weg. Tom Spitters (25) 
werkte twee jaar in onze winkel in Malden als as-
sistent op de Kruidenierswarenafdeling. Hij heeft 
zich in deze functie goed ontwikkeld en heeft bij 
dezen de kans gekregen om een volgende stap 
in zijn carrière te maken. Tom is woonachtig in 
Oostrum en heeft een vriendin genaamd Jacky. 
Tot slot gaat Pim Buthker (assistent Kruideniers-
warenafdeling) na een jaar in Vierlingsbeek ge-
werkt te hebben richting onze winkel in Malden. Hij 
woont sinds kort in Nijmegen, dus qua reisafstand 
ligt Malden voor hem wat gunstiger. Zijn taken zijn 
overgenomen door Rob van Bussel. Laatstge-
noemde werkte al jaren in onze winkel in Vierlings-
beek als oproepkracht en is dus ook geen onbe-
kende. Hij gaat Tom assisteren op de Kruideniers-
waren-afdeling.
Wij danken Hay, Danny en Pim voor hun inzet en 
betrokkenheid. Voor Sjors, Tom en Rob: veel werk-
plezier en succes in Vierlingsbeek!  
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“Het belangrijkste van deze dag vinden wij het 

gezellig met elkaar in beweging komen, de winst is 
op deze dag minder belangrijk; ontspannen en 

verbinden, daar gaat het om.” 
“We willen heel graag dat jong en oud meedoet op 
deze dag, of je nu goed kunt voetballen of niet, of 
je al eens hebt geschoten met een kruisboog, of 

niet”, benadrukt Jens. 
 
 Koen: “Teams mogen uit maximaal 12 
deelnemers bestaan. Elk team moet ten minste 
bestaan uit 2 dames en 2 personen onder de 15 
jaar of boven de 50 jaar.” 
Waarvan in beide gevallen er minstens 1 in het 
veld moet staan. Hun doelpunten tellen dubbel. 
Vriendengroepen kunnen meedoen, maar ook 
buurtverenigingen en families waar kinderen met 
hun opa’s en oma’s spelen, zijn van harte welkom” 
vult Koen aan. 
 
Hoe kwamen jullie op dit idee? 
Koen: “Vroeger was er in Vierlingsbeek een 
stratenvoetbaltoernooi waar verschillende 
buurtverenigingen tegen elkaar voetbalden. Dát 
gevoel zouden we ook graag willen hebben tijdens 
dit toernooi. “ 
 
“Naast het voetballen komen er op het terrein van 
Volharding een aantal schietbanen te staan en ik 
ben erg benieuwd of de leden van ’t Gild op dit 
onderdeel het verschil kunnen maken”, lacht Jens. 
Het zou mooi zijn om aan divers samengestelde  
teams een beker te mogen overhandigen. Want 
natuurlijk krijgen de winnende teams wel een 
beker. En misschien komt er wel een 
wisselbeker…” 
 
Koen: “Ook aan de bezoekers is gedacht: voor de 
allerkleinsten komt er een luchtkussen en we 
maken een mooi terras waar ook geluncht kan 
worden met een broodje hamburger of broodje 
gezond. En Malibu maakt het mogelijk dat er ook 
een gezellig muziekje klinkt.” 
“Hopelijk doet het weer ook goed mee en wordt 
het een fantastische dag”, sluit Jens af. 
 
 



14



15

18 maart op Internationale Vrouwendag organi-
seerden we een High Tea bij Herberg Thijssen. We 
konden genieten van tal van zelfgemaakte lekker-
nijen. We startten met een tomatensoepje en daar-
na een stukje appeltaart dat netjes uitgeserveerd 
werd. Daarna werden er allerlei lekkernijen voor 
ons klaargezet. Het assortiment was zeer groot. 

25 april 2015:
The Voice van 
’t Vrijthof 
(4th edition)!

“The Voice van ‘t Vrijthof”, georganiseerd door Har-
monie De Herleving, is inmiddels alweer een be-
grip bij iedereen die van een mooi potje (pop)mu-
ziek houdt! Vierlingsbeekse en Groeningse arties-
ten brengen de mooiste nummers uit de muziek-
historie ten gehore. Met een schitterend decor, een 
spetterende opening, een grandioze finale… en al-
les gepresenteerd door onze eigen coaches, die 
niet onderdoen voor Marco Borsato, Trijntje Oos-
terhuis of Nick en Simon!  
 
Voor 2015 zijn de voorbereidingen in volle gang. 
Het wordt een bijzondere editie: de meezing-, mee-
spring- en meeswing-editie! Waar onze arties-
ten vorig jaar wat meer rustige nummers en bal-
lads hebben gezongen, zullen ze dit jaar helemaal 
los gaan en de grootste discokneiters, dancehits, 
rocksongs en Nederlandstalige klassiekers ten ge-
hore brengen.

Een tipje van de sluier? Wat dacht je van nummers 
van Mumford & Sons; Whitney Houston; Boney M; 
Linda, Roos & Jessica; Bruno Mars; of The Base-
balls? Je kunt ze allemaal voorbij horen komen op 
deze prachtige avond!
 
Reserveer dus zaterdag 25 april 2015 alvast in je 
agenda!

Wat:  The Voice van ‘t Vrijthof
Wanneer:  zaterdagavond 25 april
Hoe laat:  20.00 uur zaal open, 
 21.00 uur spetterende 
 opening
Waar:  Concordia Vierlingsbeek
Entree voorverkoop: € 7,-, via PLUS Verbeeten  
 (vanaf week 15)
Entree aan de deur:  € 8,-
Website:  www.herleving.nl

De eerste ronde bestond uit zoete hapjes zoals 
pindarotsjes, koeken, muffins, brownies etc. De 
tweede ronde bestond uit hartige lekkernijen zo-
als wraps met o.a. zalm en ei, sandwiches en stuk-
jes pizza. Er werd afgesloten met de alom bekende 
zelf gebakken Engelse “scones with clotted cream 
and jam”. Tussendoor kon je tal van soorten thee 
drinken en voor de liefhebbers was er een glas jus 
d’orange. Het was gezellig en vooral erg lekker.
Woensdag 18 maart hebben een aantal leden van 
onze vereniging samen mandala 's getekend. Niet 
de mandala 's met een diepzinnige achtergrond, 
maar gezellig een avondje tekenen en kleuren. In 
tweetallen maakte iedereen 2 mandala 's na el-
kaar, dat betekende om de beurt iets tekenen. Na 
de pauze koos een ieder één van de twee gete-
kende mandala 's en ging men na een lesje ‘hoe 
moet ik kleuren’ aan de slag. Voor de meeste da-
mes was het heel erg lang geleden dat ze een 
kleurpotlood in de hand hielden. Ondanks dat wer-
den er mooie kunstwerken gemaakt. Deze kon-
den naar wens gelamineerd worden om thuis pro-
minent in de woonkamer opgehangen te wor-
den...  Het was in ieder geval erg gezellig en wie 
weet, misschien houden enkele dames er een leu-
ke hobby aan over?!
Dinsdag 7 april gaan er weer een aantal leden 
zwemmen in het thermaalbad in Arcen. Vertrek 
vanaf 't Vrijthof voor iedereen die zich heeft opge-
geven om 19:00 uur.
Woensdag 15 april wordt er een internationale 
volksdansavond georganiseerd in Langenboom. 
Onze volksdansgroep ‘VIGRO’ zal daar ook op-
treden. De avond begint om 19:30 uur in gemeen-
schapsaccomodatie “de Wis” aan de Dominicanen-
straat 25  in Langenboom
Woensdag 25 april gaan we weer op Rayonreis en 
wel richting het zuiden. Dit jaar georganiseerd door 
de vrouwenorganisatie van Vortum- Mullem. We 
brengen een bezoek aan de stroopfabriek Canisius 
in Schinnen en aan de abdij Rolduc

Woensdag 8 april a.s. vindt 
een informatiebijeenkomst 
plaats van de regionale 
afdeling UNICEF Land van 
Cuijk en Maasduinen. 

We komen samen in Koffiehuis 
’t Ottertje, St. Janstraat 1 in Ottersum, aanvang 
20.00 uur.

De afdeling heeft dringend behoefte aan mensen 
die zich willen inzetten voor het werk van Unicef. 
U bent dus van harte uitgenodigd. Misschien hebt 
u ideeën die kunnen bijdragen aan het werven van 
financiën voor hulp in oorlogs- en ontwikkelingsge-
bieden. Ook als u liever de handen uit de mouwen 
steekt en plannen helpt uitvoeren, kunnen we uw 
steun goed gebruiken.
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Als u zich aangesproken voelt, of ook als u twij-
felt of u iets kunt doen, kom dan gerust vrijblijvend 
naar deze avond. We vertellen u dan o.a. waar we 
op dit moment mee bezig zijn.
U kunt ook een mail sturen naar 
unicef.landvancuijk@gmail.com.

Graag tot ziens.

Vrijheidsconcert 
Weijerkoor 
en 
Boxmeers 
Vocaal Ensemble

Dit jaar staan we stil bij het gegeven dat we al 70 
jaar in vrijheid leven. Daarom hebben het Weijer-
koor en het Boxmeers Vocaal Ensemble de muzi-
kale handen ineen geslagen. Op zondag 26 april 
a.s. om 15.00 uur voeren zij een Vrijheidsconcert 
uit in de Kapel van de Zusters van Julie Postel. Het 
is een van de afsluitende activiteiten in het herden-
kingsjaar ’70 jaar Vrijheid’  in de gemeente Box-
meer. 

Repertoirekeuze
Voor deze speciale gelegenheid zijn door de koren 
werken uitgekozen van Blake,
Rutter, Chilcott, Sisask, Handle, Wagner, Elberdin, 
Mercury, Richter, Schubert, Barber en  Britten. 
Dit vanuit de gedachte dat vrijheid niet vanzelfspre-
kend is, maar moet worden onderhouden. Bezon-
gen worden de zinloosheid van oorlogen en alle 
leed die daarmee gepaard gaat, de dankbaarheid 
voor verworven vrijheid, het trouw zijn aan je land, 
het vertrouwen in wat de wereld voortbrengt en ie-
ders bijdrage daaraan. Een veelzijdig concertpro-
gramma met een bewogen repertoire dat zeker in-
druk zal maken. 

Muzikale leiding
Deze is in handen van de bekende dirigenten 
José Doodkorte van het Weijerkoor en Ton van de 
Weem van het Boxmeers Vocaal Ensemble.
Het Weijerkoor wordt op piano begeleid door Berry 
van Berkum, het Boxmeers Vocaal Ensemble door 
Mark van Platen. Bij het Boxmeers Vocaal Ensem-
ble is Bart van Bree de paukenist.

Locatie
Kapel van de Zusters van Julie Postel, 
Veerstraat 49, 
5831 JM Boxmeer.
Aanvang: 15.00 uur. 
U bent welkom vanaf 14.30 uur.

Entree: volwassenen € 12,50 / jeugd tot 18 jaar € 
6,50. De prijs is inclusief een consumptie en een 
programmaboekje. 

Voorverkoop: voor Weijerkoor via de leden of via 
de bestelknop op de website: www.weijerkoor.nl.  
Voor het BVE: eveneens via de leden en via de 
website: www.boxmeersvocaalensemble.nl.

KBO-Brabant roept kandidaten op 
voor proefproces 

Discriminerende voorwaarden voor ouderen bij 
persoonsgebonden budget 
Zorgverzekeringswet

Ouderen die onder de Zorgverzekeringwet aan-
spraak maken op een persoonsgebonden bud-
get (pgb) kunnen hun aanvraag afgewezen zien 
omdat hun beperkingen het gevolg zijn van 
‘normale ouderdomsprocessen’. KBO-Brabant 
roept in die zin benadeelde senioren op zich te 
melden. Samen met Yuris Rechtshulp uit 
Tilburg wil KBO-Brabant een proefproces 
steunen om deze discriminatie van ouderen 
aan de kaak te stellen.

Minister Schippers (VWS) werkt aan een wijziging 
van de Zorgverzekeringswet waarin wordt bepaald 
dat zorgverzekeraars ook na 2015 het 
‘Zorgverzekeringswet persoonsgebonden budget’ 
(Zvw-pgb) moeten aanbieden. De exacte tekst van 
het wetsvoorstel komt beschikbaar na advisering 
door de Raad van State. Vooruitlopend hierop heb-
ben de Minister en Staatssecretaris echter al 
bestuurlijke afspraken gemaakt met 
Zorgverzekeraars Nederland en 
belangenvereniging Per Saldo over de 
voorwaarden waaraan een aanvraag voor een 
Zvw-pgb moet voldoen. KBO-Brabant heeft deze 
afspraken nauwkeurig onderzocht en vastgesteld 
dat zorgverzekeraars een pgb onder meer mogen 
weigeren als sprake is van functiebeperkingen 
veroorzaakt door ‘normale verouderingsprocessen’. 
In hun polis 2015 hebben de zorgverzekeraars 
deze voorwaarden reeds opgenomen. Volgens 
KBO-Brabant betekent dit dat ouderen niet dezelfde 
rechten hebben als andere verzekerden en dat is 
naar de mening van deze belangenvereniging van 
senioren onacceptabel. 

Overeenkomst met verzekeraars
De nieuwe regels over het Zvw-pgb zijn het gevolg 
van de wijzigingen in het zorgstelsel. Sommige 
onderdelen van de oude AWBZ-zorg -waaronder 
de wijkverpleging- worden nu geleverd door zorg-
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verzekeraars. Met de verzekeraars is afgespro-
ken dat die zorg niet alleen in natura maar ook via 
een pgb moet kunnen worden verkregen. Dat geldt 
voor elke verzekerde, maar voor ouderen zijn na-
dere voorwaarden gesteld. Toch waren de oude-
renbonden geen partij bij de bestuurlijke afspra-
ken die Minister Schippers en Staatssecretaris Van 
Rijn hierover hebben gemaakt met Zorgverzeke-
raars Nederland en Per Saldo. KBO-Brabant heeft 
Minister Schippers dan ook  aangesproken over de 
voorwaarden waaraan ouderen moeten voldoen 
en over de uitsluitende werking die deze voorwaar-
den voor vele ouderen inhouden. De Minister heeft 
geantwoord dat het niet zo is dat ouderen ongelijk 
worden behandeld, maar dat zij wil voorkomen dat 
verzekerden een pgb-voorziening aangepraat krij-
gen terwijl ze niet in staat zijn de verantwoordelijk-
heid daarvoor te nemen

Oproep aan senioren
Volgens KBO-Brabant blijkt uit de bestuurlijke af-
spraken tussen het Ministerie van VWS, Zorgver-
zekeraars Nederland en Per Saldo dat partijen het 
verstrekken van een pgb aan ouderen voor wijk-
verpleegkundige zorg eigenlijk zoveel mogelijk wil-
len voorkomen. Zorgverzekeraars zullen dan ook 
elke weigeringsgrond, zoals die van de ‘norma-
le verouderingsprocessen’, aangrijpen om aanvra-
gen Zvw-pgb door ouderen af te wijzen. Dit is des 
te schrijnender omdat álle zorgverzekeraars deze 
voorwaarde hebben opgenomen in hun polisvoor-
waarden 2015. Hoewel Minister Schippers dat wel 
suggereert, is er geen mogelijkheid om over te 
stappen naar een zorgverzekering die wel voorziet 
in een Zvw-pgb bij beperkingen als gevolg van ou-
derdomsverschijnselen.

Senioren die zelf de regie willen houden over de 
invulling van hun wijkverpleegkundige zorg, maar 
hun aanvraag Zvw-pgb afgewezen zien op grond 
van ‘normale verouderingsprocessen’, worden op-
geroepen zich zo spoedig mogelijk na ontvangst 
van de afwijzing te melden bij KBO-Brabant (mpet-
te@kbo-brabant.nl). KBO-Brabant wil namelijk sa-
men met zijn partner Yuris Rechtshulp uit Tilburg 
de gedupeerde aanvrager ondersteunen in een 
gang naar de rechter om de bestuurlijke afspraken 
die hun beslag hebben gekregen in de polissen 
van zorgverzekeraars  te laten toetsen op discrimi-
natoire voorwaarden.  

Achtergrond: het persoonsgebonden budget in de 
Zorgverzekeringswet
Mensen met een zorgbehoefte kunnen sinds 1 ja-
nuari 2015 een beroep doen op verschillende in-
stanties.
●  De gemeente is verantwoordelijk voor de dage-

lijkse ondersteuning thuis in het kader van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

●  Het rijk is verantwoordelijk voor uitvoering van 
de Wet langdurige zorg ( Wlz). Daarbij is sprake 

van zware zorg, veelal 24 uur per dag. Die kan, 
maar dat hoeft niet, plaatsvinden in een instel-
ling.

●  De zorgverzekeraars zijn op basis van de Zorg-
verzekeringswet verantwoordelijk voor medische 
kosten.

     Al deze zorg kan naar keuze in natura (als een 
voorziening of (hulp)middel) geboden worden of 
in de vorm van een persoonsgebonden budget 
(pgb). Bij een pgb kan de zorgvrager zelf zorg 
inschakelen, waarbij (een deel van) de kosten 
worden vergoed.

Zorgverzekeraars moeten op basis van de voorge-
stelde wijziging van de Zorgverzekeringswet ook 
de wijkverpleging, die valt onder de basis-zorgver-
zekering, als pgb aanbieden. Zorgvragers kunnen 
dan zelf bepalen van wie zij de verpleegkundige 
hulp willen ontvangen. Dat kan een informele zorg-
verlener zijn, maar ook iemand die toch al aan huis 
komt om andere ondersteuning te bieden.

Darmkankermaand: opblaasbare 
darm in Maasziekenhuis
Maasziekenhuis Pantein heeft in de week van 11 
tot 15 mei een uitgebreid programma met diverse 
activiteiten in het kader van de internationale darm-
kankermaand. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld 
door een opblaasbare darm lopen en zien hoe 
darmpoliepen en andere darmafwijkingen eruit zien

Tijdige opsporing darmkanker
Onder meer met de opblaasbare darm wil het 
Maasziekenhuis het belang van vroege opspo-
ring van darmkanker onder de aandacht te bren-
gen. Darmkanker staat namelijk als tweede op de 
lijst van kankervormen, waaraan de meeste Neder-
landers overlijden. Dat zijn er ongeveer vijfduizend 
per jaar. Als de ziekte in een vroeg stadium wordt 
vastgesteld dan is het wel één van de best behan-
delbare vormen van kanker. Dan zijn de vooruit-
zichten en behandelmogelijkheden veel beter. Im-
mers, tijdige diagnose redt levens. 
 
Landelijk onderzoekscentrum
Het Maasziekenhuis heeft zich vorig jaar gekwalifi-
ceerd als onderzoekscentrum voor het landelijk be-
volkingsonderzoek naar dikke darmkanker. In sa-
menwerking met het Radboudumc kunnen men-
sen nu ook voor de eventuele vervolgonderzoe-
ken en operatieve ingrepen bij het Maasziekenhuis 
terecht. Hoogwaardige academische zorg, dicht-
bij huis in de vertrouwde en intieme sfeer van het 
Beugense ziekenhuis. 
Het volledige programma van de darmkankerweek 
in de tweede week van mei wordt binnenkort door 
het Maasziekenhuis bekend gemaakt.
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START-polikliniek voor te vroeg 
en te licht geboren baby’s
 
Kinderen die te vroeg worden geboren of een te 
laag geboortegewicht hebben, zijn tijdens het op-
groeien kwetsbaar. Er bestaat bij deze kinderen 
een grotere kans op problemen met gezondheid, 
groei of ontwikkeling. Om dat zo veel mogelijk te 
voorkomen is Maasziekenhuis Pantein gestart met 
een speciale START-polikliniek
 
Het doel van de START-polikliniek is te vroeg ge-
boren kinderen en kinderen met een te laag ge-
boortegewicht zo goed mogelijk te volgen en bege-
leiden. Op die manier is gezondheids- en ontwikke-
lingsschade tijdig te voorkomen en kan ook op tijd 
de meest gepaste behandeling starten.
 
Hierbij is er een nauwe samenwerking tussen de 
Jeugdgezondheidszorg, het consultatiebureau, kin-
derartsen en kinderverpleegkundigen in de regio. 
Verder zijn ook andere disciplines betrokken, zoals 
de kinderfysiotherapeut, logopedist en kinderpsy-
choloog. Het grote voordeel van deze samenwer-
king is dat alle expertise op één plek samenkomt 
en de lijnen kort zijn. Ouders hebben voortaan ook 
één aanspreekpunt, één locatie voor afspraken en 
ze krijgen eenduidige adviezen voor voeding en 
slapen.
 
Welke kinderen?
De START-polikliniek is bedoeld voor alle kinde-
ren, die geboren zijn na een zwangerschapsduur 
korter dan 35 weken en waarvan de ouders woon-
achtig zijn in het Land van Cuijk of in Noord-Lim-
burg (gemeenten Gennep, Bergen, Venray en 
Horst aan de Maas). Hetzelfde geldt voor de kin-
deren met een erg laag geboortegewicht. Kinderen 
die geboren zijn na een zwangerschapsduur korter 
dan 30 weken en/of een geboortegewicht hebben 
van minder dan duizend gram krijgen daarnaast 
ook in een lage frequentie nacontroles op de afde-
ling neonatologie van (meestal) het Radboudumc.
 
Waar vinden de nacontroles plaats?
Voor de kinderen die in het Land van Cuijk wonen 
vinden alle afspraken plaats op de polikliniek kin-
dergeneeskunde van het Maasziekenhuis. Zij wor-
den dan afwisselend gezien door de jeugd- en kin-
derarts. De kinderen uit Noord-Limburg hebben af-
wisselend controles in het Maasziekenhuis en op 
één van de vier consultatiebureaus dichtbij huis. 
Op de leeftijd van vijftien maanden worden de kin-
deren overgedragen aan het eigen consultatie-
bureau, tenzij er nog kindergeneeskundige zorg 
noodzakelijk is.
 
De volgende disciplines werken samen op de 
START-polikliniek: de jeugdartsen en jeugdver-
pleegkundigen van het Land van Cuijk en hun 
Noord Limburgse collega’s uit de gemeenten Gen-

nep, Bergen, Venray en Horst en de kinderartsen, 
kinderverpleegkundigen en kinderfysiotherapeuten 
van het Maasziekenhuis.
 
Vragen
Voor vragen kunnen ouders terecht bij de kinder-
verpleegkundigen van het Maasziekenhuis. Ze zijn 
per e-mail te bereiken; start@pantein.nl en streven 
ernaar om binnen een dag te reageren. In Noord-
Limburg kunnen zij ook terecht bij hun eigen con-
sultatiebureaus.

Café Brein 
Boxmeer: 
Thema 
Ontremming 

Op maandag 20 april is er weer een Café Brein 
in Boxmeer. 
Deze keer over Ontremming na NAH. 
Iris Verstijnen, Orthopedagoog vanuit Zorg-
aanbieder SWZ, zal over dit onderwerp komen 
vertellen. 
Café Brein is een trefpunt voor volwassenen 
met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), 
mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden 
en professionals. 

Deze avond komt Iris Verstijnen, een presentatie 
houden over het onderwerp: “ontremmingen”. In 
de presentatie wordt uitgelegd welke vormen van 
ontremmingen er zijn na hersenletsel, zoals boos-
heid, verbale ontremming, motorische ontremming. 
Tot slot wordt besproken hoe je kunt omgaan met 
ontremming en welke behandeling er mogelijk is. 
Iris Verstijenen is werkzaam als orthopedagoog bij 
stichting SWZ. Tot slot zal zij een 
uitleg geven over “Hersenz”. Dit is een behandel-
methode voor mensen met 
hersenletsel vwb ondersteuning bij het vinden van 
een nieuw evenwicht. 

Café Brein is van 19.30 tot 21.30 uur in De Drie-
wiek, Jeroen Boschstraat 49 in Boxmeer. Deelna-
me is gratis en aanmelden is niet nodig. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur. 

In Café Brein worden wisselende onderwerpen be-
sproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het 
accent ligt op contact, erkenning, herkenning en 
voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit 
te leggen wat er aan de hand is. Café Brein is een 
samenwerking van Pluryn, Syntein, Pantein, SWZ, 
Steunpunt Mantelzorg en MEE Noordoost Brabant. 
Neem voor meer informatie contact op met Anja 
Timmerije anja.timmerije@swzzorg.nl van SWZ 
zorg, telefoon 0485-523387, op donderdag en vrij-
dag telefonisch te bereiken. 
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Elektrische fietsinformatiedag in Boxmeer en Sint Anthonis 13 en 29 mei 
 
De gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis organiseren net zoals in 2013 op woensdag 13 
mei en vrijdag 29 mei een elektrische fietsdag die verzorgt wordt door SOAB adviseurs 
uit Breda. De dag is bedoeld voor 50-plussers. Heeft u nog geen elektrische fiets, maar 
overweegt u een elektrische fiets aan te schaffen? Heeft u er al één maar wilt u uw 
fietsvaardigheid met uw elektrische fiets vergroten, óf de kans dat u met de fiets ten val 
komt juist verkleinen? Dan is deze dag zeker de moeite waard. De deelname is gratis en 
u krijgt er een lunch bij. 
 
Op de website www.e-biketraining.nl vindt u meer informatie. De fietsdag wordt 
gehouden in het kader van het jaar van de ouderen van de provincie Noord-Brabant: 
Wegwijs in Brabant is het motto. 
 
Tijdens een leerzame presentatie worden de voor- en nadelen van de elektrische fiets 
besproken en praktische tips gegeven. Nadat de spieren zijn losgemaakt bij de 
fietsfitness kunt u vervolgens verschillende elektrische fietsen uitproberen en/of de 
vaardigheid met uw eigen (elektrische) fiets onder begeleiding van twee fietscoaches 
vergroten. De fietsen van de deelnemers worden ter plaatse ook afgesteld voor een 
goede zithouding. Na de lunch wordt er een parcours gereden door de gemeente.  
 
Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers (09.45-15.30 uur), dus meldt u snel aan. 
Het is wenselijk dat u met uw eigen fiets komt. Deelname is op eigen risico. 
 
U kunt zich aanmelden door onderstaande strook in te vullen en op te sturen naar; 
Gemeente Boxmeer 
t.a.v. Mevr. Victorine Egelmeers 
Antwoordnummer 27 
5830 VE Boxmeer   (Postzegel is niet nodig) 
 
Doe dit vóór 28 april a.s. Ongeveer 10 dagen vóór de fietsinformatiedag krijgt u bericht. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Invulformulier aanmelding elektrische fietsinformatiedag 
 
Naam:    ________________________________________________ 
 
Aantal personen:  1 / 2 *             Geslacht: M / V *   
 
Geboortedatum:   Man ___ - ___- 19___     Vrouw  ___ -___- 19___ 
 
Adres:     ________________________________________________ 
 
Postcode en Woonplaats: ________________________________________________ 
 
Telefoonnummer:  ________________________________________________ 
 
E-mailadres:    ________________________________________________ 
 
Wil deelnemen op: Woensdag 13 mei in Boxmeer / Vrijdag 29 mei in St. Anthonis* 
 
Ik heb zelf wel / geen * elektrische fiets.  
 
* doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Kleurplaatje
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zaterdag 11 april > bandwedstrijd > OP 
UT TUFFELKE: FREE BEER + GETTING 
IT ABOUT + NYNKEI + THE SUPER 
SOAKERS
Wat wordt de openingsact van Op De Tôffel 2015? 
Dat is dé vraag die ons vanavond allemaal bezig 
zal houden tijdens de 21e editie van bandwedstrijd 
Op Ut Tuffelke. Uit de stapel inzendingen zijn vier 
puike bands geselecteerd die het strijdperk zullen 
betreden, te weten:

➔ FREE BEER - grungy punkrock uit Wilbertoord
➔ GETTING IT ABOUT - funky poprock uit 
 Eindhoven
➔ NYNKEI - rauwe hiphop uit Horst
➔ THE SUPER SOAKERS - garagesurfrock uit 

Boxmeer

Van dit viertal vertoont elke band een half uur haar 
kunsten. In welke volgorde is een verrassing want 
die wordt door loting bepaald. Een deskundige jury 
tenslotte, kiest de ongetwijfeld gelukkige winnaar 
van Op Ut Tuffelke en dat wordt een hele kluif ge-
zien het hoge peil van het deelnemersveld. Over 
de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd!

Als kers op de taart wordt vanavond ook de com-
plete line-up van Op De Tôffel 2015 bekend ge-
maakt. Wie staan er op zondag 21 juni allemaal 
Op De Tôffel? Na vanavond zijn er geen geheimen 
meer!
zaal open: 20.00 uur > aanvang: 20.30 uur > en-
tree: gratis

zaterdag 13 juni > busreis > PINKPOP
Pinkpop wordt 46 en pakt weer eens goed uit. 
Want zeg nu zelf, het rijtje Robbie Williams, Avicii, 
The Script, Anouk, Kensington, The Wombats, 
Selah Sue, Dotan, Eagles Of Death Metal, 
Sheppard, John Coffey, Magic!, East Cameron 
Folkcore, Joost van Bellen mag er wezen. 
Op zaterdag 13 juni gaat het richting Landgraaf om 
deze verjaardag te gaan vieren. Hiep hiep…
vertrek: 9.00 uur > uitverkocht

Gryphus Formule 1 Pool
Het is weer bijna voorjaar en dus gaat het Bernie 
Ecclestone Circus weer rondtrekken. De bolides 
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 
eigen Max. Want het wordt weer ouderwets span-
nend met een Verstappen achter het stuur. 
En junior 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 seizoen zullen weer alle Grand Prix races 
op een grootbeeldscherm worden vertoond. 
Wij gaan er weer eens goed voor zitten. En U?
➔ zondag 12 april: GP CHINA 
➔ zondag 19 april: GP BAHREIN
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

in petto
➢  zaterdag 18 april > concer > BEUKFEEST: 

BODYFARM + TRIBAL SPIRITS + DEAD 
MANS WALK

➢  woensdag 13 mei > hard rock café > MAI-
DEN NIGHT 2015 met live: SONWHERE ON 
STAGE

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



23

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                                                   

 
 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op

www.herbergthijssen.nl en ontvang een

gratis consumptie in ons café.

Op 10 mei verloten wij onder alle

inschrijvingen een 

Apple iPad mini 3 t.w.v. € 399,-.

Deze actie* loopt tot en met 10 mei.

*) lees de algemene voorwaarden op www.herbergthijssen.nl

LIVE LOTERIJop 10 mei om 21.00 uur

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

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Fons Peltenburg

 

 
 

2e PAASDAG OPEN 
Van 10.30 uur tot 16.30 uur 

 
Deze dag zetten wij de deuren 

 voor u open, 
 dus kom gezellig een kijkje nemen. 

 
Profiteer van de 

Diverse aanbiedingen 
Van fietsbel tot Omafiets 
Van sportief tot recreatief 

 

 
FIJNE PAASDAGEN 

 
Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 

Grotestraat 79a 5821 AC  Vierlingsbeek, 
 tel. (0478) 63 17 85 

e-mail: info@fransthijs.nl website: www.fransthijs.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
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl
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Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl



Meer dan 33.000 kleuren in lak en 

muurverf. Voor binnen en buiten. 

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

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus
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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

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: 6 t/m 11 april
 ●  Abrikozenkruimelvlaai €7,25
 ●  Vezelbrood €2,25
 ●  4 Lentebollen + 1 gratis
Reclame: 13 t/m 18 april
 ●  Rijstevlaai + slagroom €10,35
 ●  Grof volkoren brood €1,95
 ●  5 assorti harde broodjes €1,80

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl
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VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

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

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

Donderdag - Dinsdag 
16.30-18.00 uur.

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


