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31e jaargang no. 7               30 maart 2016

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

5 april 2016, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Vervolg op pagina 2...

Vierlingsbeek/Groeningen

Jaarvergadering
Vrijdag18 maart werd de jaarvergadering gehouden
in gemeenschapshuis Joffershof. Tijdens deze ver-
gadering werden de bestuursleden Ben Willems 
en Jan Spee herkozen. Ben Willems is reeds 9 jaar 
bestuurslid en kreeg daarvoor de zilveren KBO 
speld uit handen van voorzitter Jan Spee. Tijdens 
de vergadering werden 5 leden gehuldigd wegens 
hun 25-jarig lidmaatschap. 

Jan Spee sprak de jubilarissen Jan de Vos, Ben 
Pijls, Toon en Paula Bus-van Treek en Toos 
Venhuizen-van Duren toe en feliciteerden hen met 
een Oorkonde van KBO Brabant en een boeket 
bloemen. 

De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn, allen 
25 jaar lid, werden thuis gehuldigd. Dit zijn: Dientje 
Bartels-Voesten en Cees en Joke Verweijmeren-
van Bommel. De vergadering werd afgesloten met 
een gastoptreden van Ma-Ria waar iedereen van 
heeft genoten.
 
Lente natuurwandeling
Donderdag 7 april maken we een lente natuurwan-
deling. We starten bij het Joffershof om 13.30 uur 
en drinken na het wandelen daar ook een kopje 
koffie/thee. We wandelen ongeveer 1½ uur. 
Opgeven is niet nodig. Graag op tijd aanwezig zijn.

Regionale seniorenbeurs in Mill
U wordt van harte uitgenodigd om de eerste 
Regionale Seniorenbeurs op vrijdag 8 en zaterdag 
9 april te bezoeken in Fitland te Mill. ± 70 bedrijven 
en instellingen zullen zich hier presenteren. 
Alle leden hebben bij de ONS een flyer ontvangen.
 
Samen eten    
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 13 april om 17.00 uur bij ‘t Genot in 
Vierlingsbeek. Aanmelden kan tot 6 april bij Jan 
Spee, Cath. de Berthoutstraat 10.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 8 en 22 april Aanvang: 13.45 uur

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

Vaste activiteiten 
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het 
Joffershof 
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur in 
het Joffershof  Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in 
het Joffershof  Info 631986
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Van de redactie:
●	 Het heftige en trieste nieuws over 
 (de zoveelste) aanslagen, de doden en 

gewonden, extra (veiligheids-) maatregelen... 
het blijft actueel en blijft ook óns bezig 
houden!

●	 Wilt U dat alles even ontvluchten, dan lukt 
 dat misschien tijdens/met een flinke 

wandeling in ons mooie Maasheggen 
gebied. Met het Maasheggen vlechten was 

 het druk maar nu kunt U alles rustig 
aanschouwen en als U geluk hebt hangen 
ook de namen van  teamleden erbij. 

 Wandelt of fietst U verder let dan ook eens 
op de mooie hekken bij diverse weides, met 
namen erin zoal Klaphekken, Het Zoete Pas, 
Groeningsche Berg, Tetenbergh!

●	 Het is op Goede Vrijdag opnieuw gewijd door
  oud-Pastoor Teunissen en is belangrijk 
 erfgoed: het markante kruisbeeld aan de
 Spoorstraat! Het corpus is gerestaureerd door 

de Stichting Kruisen en Kapellen (Venray) 
en timmerman Wim Geurts heeft een nieuw 
eerste klas eikenhouten kruis vervaardigd. 
Metselaar John Ebbers heeft de onderbouw 
vernieuwd én het geheel opnieuw beplant.   
Menigeen valt het kruisbeeld nú pas op!. 
Complimenten, zeker ook voor Wim en John! 

●	 De klok is weer verzet, de zomertijd is 
ingegaan: geniet van en tijdens dat extra 
uurtje (dag-)licht in de avonduren.

...vervolg van pagina 1
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen 
van 13.00-14.00 uur en van 14.15-15.15 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur 
 Info 06 43201502
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor 
Ouderen aangepast nivea van 11.00 - 11.45 uur in 
het Joffershof  Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag van 
14.00 -16.00 uur in het Joffershof
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen 
van 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

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.
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
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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
22 mei Joffershof: concert van 11.00 tot 13.00 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: 
  Dorpsraadsvergadering 
  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. 06-51823265Oud 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.
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: Meerdaagse reis
t/m 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! 
25 sept Zangvereniging Vondel: Herfstconcert 
  bij Concordia; Met Vivace uit 
  Hout-Blerick en Erato uit Blitterswijck.
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

Mocht u de collectanten gemist hebben die op 
dinsdag 29 maart en donderdag 31 maart 
gecollecteerd hebben en u wilt toch uw bijdrage 
leveren, dan kunt u tot 1 week na de collecte 
uw envelop inleveren bij de bibliotheek. 
                                              
 Alvast bedankt voor uw bijdrage.
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Harmonie
de
Herleving

Concerten Harmonie 
De Herleving

U heeft het al kunnen lezen in de vorige Globaal: 
harmonie De Herleving geeft een tweetal concer-
ten in de maand april. Hieronder nogmaals de 
aankondigingen:

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 opzichten lijkt 
het op Vierlingsbeek: het ligt aan een van de Neder-
landse grote rivieren, het heeft een eigen treinsta-
tion, er staan een katholieke én Nederlands Her
vormde kerk, er is een Spoorstraat en een Parallel-
weg 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 contac-
ten tussen enkele leden van beide orkesten is het 
idee ontstaan een uitwisselingsconcert te organi-
seren 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 klas-
siek getinte stukken. Als klap op de vuurpijl zullen 
beide verenigingen samen een nummer ten geho-
re brengen. Voor wie benieuwd is hoe een 80-man 
tellend orkest klinkt: wees welkom om van dit con-
cert 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 
muziekvereniging O.L.V. Gilde uit 
Holthees-Smakt
Vier jaar geleden is het eerste concert gehouden in 
een reeks van drie met het thema Over de grens, 
samen met de muziekverenigingen uit de buurdor-
pen Maashees en Holthees-Smakt. Dit optreden 
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 
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 twee-
de concert in de reeks van drie. De drie dirigenten 
Wieke Hermsen (Holthees-Smakt), Loes Reiling 
(Maashees) en Eric Roefs (Vierlingsbeek) zullen er-
voor zorgen dat uw trommelvliezen gestreeld wor-
den! Het is meteen ook een mooie gelegenheid om 
het spiksplinternieuwe gemeenschapshuis te be-
wonderen: twee vliegen in één klap dus!

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

Berichten uit het veld

Er waait een zwoele wind uit het zuiden. De dagen 
worden langer en heel langzaam stijgt de tempera-
tuur. Het voorjaar nadert. De vogels worden onrus-
tig. Waar ze elkaars gezelschap goed verdragen
gedurende wintermaanden, krijgen ze nu om het 
geringste ruzie. Vanaf de daken fluiten de Heggen-
mussen hun hoge melodieën. Deze bruin gestreep-
te vogeltjes met blauwgrijze kop zijn meestal de 
eersten die zich laten horen. Hoewel hun naam dat 
doet vermoeden hebben ze niets met onze echte 
mussen te maken. Het zijn insecteneters en geen 
zaadeters zoals de gewone mussen. Ze staan 
dichter bij Roodborst en Winterkoning. De Rood-
borst met zijn opvallend rode borst en de Winter-
koning, heel klein en druk met zijn omhoog stekend
 staartje. Beide vogels beginnen nu ook al te zin-
gen. De Roodborst doet dit zelfs nog als het al 
donker is.

Vanuit de hoge bomen langs de weg naar de 
Groeningse Bergjes hoor ik nu ook weer af en toe 
de Grote Lijster zingen. Deze grootste van onze 
lijsters (lijkt iets groter dan de Merel), met een 
bruine rug en gespikkelde borst, zingt meestal 
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vanaf de top van een hoge boom zodat zijn zang 
heel ver draagt. De Grote Lijster is overigens veel 
schaarser dan zijn kleinere en sterk op hem lijken-
de broer, de Zanglijster. De Zanglijster zingt zijn 
lied vaak vanuit struikgewas. Langzamerhand laten 
de Merels zich nu ook al horen. De hormonen spe-
len al flink op want ze kijken fel uit hun ogen. Is het 
u ook opgevallen dat de mannetjes in deze tijd 
zwarter dan zwart worden en hun snavels geler dan
geel. Bijna de gehele dag zingen ze.
De Koperwieken en Kramsvogels, die zich geduren- 
de de winter in de maasheggen tegoed gedaan 
hebben aan de ruime voorraad bessen en zaden,
maken aanstalten om te vertrekken naar hun 
broedgebieden. De Kramsvogel, met zijn roodbrui-
ne mantel, grijze kop en witte ondervleugels, gaat 
op weg naar zijn broedgebied in Noord Scandina-
vië, Noord Finland of het gebied in Noord Rusland 
tot aan de Amoer rivier. Ze hebben dus nog een 
lange weg te gaan. Ze trekken overdag maar vaak 
ook ‘s nachts en laten dan een duidelijk tsjak-tsjak-
tsjak horen. Een aantal jaren geleden heeft een 
paartje Kramsvogels een poging gedaan om te 
broeden in de Groeningse Bergjes. Het is niet be-
kend hoe dit afgelopen is. De Koperwiek is kleiner 
dan de Kramsvogel met een korte staart, bruine 
rug, witte wenkbrauwstreep en de karakteristie-
ke roestrode (koperkleurige) ondervleugels en flan-
ken. Ze broeden in de Noord- en Oost-Europese 
naaldbossen en zelfs in de wilgenzone van de Arc-
tische toendra’s. Tijdens de trek laten ze een lang-
gerekt hees zjieeeeeh horen.
Afscheid nemen van onze wintergasten betekend 
ook automatisch het begroeten van onze zomer-
vogels. In deze omgeving zijn de Tjiftjaf en de 
Zwartkop meestal de eerste voorjaarsgasten die 
ik waarneem. De laatste jaren heb ik gemerkt dat 
er Tjiftjaffen en Zwartkoppen zijn die Vierlingsbeek 
zelfs geschikt vinden om te overwinteren. 
Een vrouwtje Zwartkop snoepte deze winter van 
de vetbollen die ik voor de mezen opgehangen 
had in onze tuin. Waarschijnlijk is de klimaatveran-
dering hiervan de oorzaak.

Een Tjiftjaf is een klein bruin vogeltje (KBV-tje in 
vogelaartermen) met een olijfgroene gloed die zijn 
eigen naam roept. De Zwartkop is een geheel grijs 
vogeltje waarvan het mannetje een zwart petje op 
heeft en het vrouwtje een bruin petje. Toch heet 
het vrouwtje ook gewoon zwartkop. De zang van 
de zwartkop is melodieus, snel en met scherpe 
klanken. 
Op mooie zonnige dagen zie ik in de weilanden 
tussen Groeningen en Vortum (Zurepasweiden) de 
Kieviten buitelen. Heel af en toe wandelt hier ook 
een Ooievaar door het gras. Een aantal jaren ge-
leden ging het niet zo goed met deze babybezor-
ger, maar tegenwoordig broeden ze zelfs hier in de 
omgeving (Beugen en Gennep).

In de avondschemering kun je hier met een beet-
je geluk ook de roep van de Patrijs horen. Vanuit 
het hoge gras in de weilanden ten westen van de 
Groeningse Bergjes roepen de mannetjes om de 
aandacht van een vrouwtje. 
De roep van deze vogels met de typische hoef-
ijzervormige donkerbruine vlek op de buik is de 
laatste jaren niet meer zo vaak te horen omdat het 
de laatste jaren niet meer zo goed gaat met deze 
kleine hoenderachtige. Gelukkig zijn ze in de om-
geving van Vierlingsbeek nog wel te horen en 
soms te zien.

Ton van den Berg

Molotov Man

Inmiddels is bekend dat Joris Weerts het benodig-
de bedrag voor de opnames van de film bijeen 
heeft kunnen vergaren. Dus medio april zal deze 
film daadwerkelijk in Vierlingsbeek opgenomen 
gaan worden.Fijn dat op deze manier Vierlingsbeek 
weer eens op de kaart gezet wordt maar ook zeker 
fijn voor de ontwikkelingen van culturele objecten 
in Brabant. Zoals bij velen van jullie bekend is, 
gaan we de film als deze klaar is op een nader te 
bepalen moment voor u draaien op een unieke 
locatie in de buurt. Dat gaat gewoon een gezellig 
en leuk moment worden. Lekker film kijken, iets 
drinken, zoals wij dat hier kunnen. Om aanwezig 
te mogen zijn bij dit filmmoment moet u wel een 
kaartje kopen. Daarvoor vragen we een bijdrage 
van slechts € 5.00 per kaartje.



6

Kom alleen of kom samen met familie, vrienden of 
kennissen.
U kunt kaartje(s) bestellen via de algemene start-
website: 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop

Van daaruit wordt doorgelinkt naar: 
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/ 
Wij maken een lijst van de deelnemers en stellen u 
daarna op de hoogte hoe het verder zal verlopen.
Alle opbrengsten gaan naar het fonds voor de fi lm 
van Joris.
Onder de deelnemers zullen 3 X 2 Meet, Greet en 
Friet momenten worden verloot.

Groet.
Lisette Verploegen en Piet Verbeeten.   
Als je informatie wil dan kun je bellen met 
Piet op 06-54661197.

Zanggroep Evergreen 
Vierlingsbeek presenteert 
2, 3 en 4 Juni:
Carrousel:
Over liefde, leven en lotgevallen.

Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek (ZEV) brengt 
een nieuwe avondvullende show. Eerder bracht zij 
de revues Bonjour Paris, Welcome America, Cock-
tail en Déjà Vu op de planken. De hoofdmoot van 
de show is natuurlijk zang, maar ook choreografi e, 
spel en dans maken onderdeel uit van het program-
ma. Kortom een totaalbeleving!

Thema
Carrousel is een productie die verhaalt over liefde, 
leven en lotgevallen in Vierlingsbeek. 
Van het ontstaan tot het nu en alles daar tussenin. 
Soms waargebeurd, soms met een knipoog, maar 
zeker met een lach en een traan! 

Het verhaal
Zeg: “Vierlingsbeek”, dan denk je aan … de Maas, 
het spoor, kastelen, kerk, brouwerijen, een schepen-
bank, een huis van plezier, de tweede wereldoor-
log, de wederopbouw, Koning Willem I, de water-
molen, de dokterskuul, de jeugdherberg, de jaren 
’70 , 80 en 90, de nieuwe tijd, net wat u zegt ...! 

In deze mallemolen van het leven wordt via ver-
schillende muzikale wegen, aangevuld met spel en 
dans, teruggekeken naar tijden van weleer maar 
ook het heden passeert de revue! Van love songs 
tot reggae, van smartlap tot gregoriaans, van sex 
and drugs and rock and roll tot …

Locatie
Opnieuw is ZEV er in geslaagd om een unieke 
locatie te vinden. Dit keer zal op het vroegere 
kloosterplein, met als achtergrond de eigen 
Laurentiuskerk, een heus theater verrijzen. Met 
een uitgekiend lichtplan zullen de kerk en het plein 
zoveel mogelijk betrokken worden bij de show, 
waarbij de hele omgeving onderdeel wordt van 
deze belevenis.

Muziek en Regie.
De muzikale leiding zal in handen zijn van onze 
eigen dirigent Nancy Meijer.
De regie ligt in handen van Wim Wijnakker.

Orkest
De instrumentale begeleiding is een speciaal voor 
dit doel samengesteld live orkest bestaande uit de 
combo van ZEV  aangevuld met diverse regionale 
muzikanten. De organisatie van dit alles is in han-
den van de eigen leden, aangevuld met een groot 
aantal vrijwilligers. 

Dus …

Komt dat zien … Komt dat horen … 
Komt dat voelen … Komt dat proeven. 

Zangroep Evergreen presenteert: 
Carrousel 
op 2, 3 en 4 juni 2016, 
aanvang 20.30 uur

Voor meer informatie en online 
kaartverkoop: 
www.zevcarrousel.nl
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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.

KONINGSDAG  2016     
Op woensdag 27 april is het weer Koningsdag in 
Vierlingsbeek!  Vanaf 13.30 uur zijn er die dag 
vele activiteiten voor jong en oud op het plein 
achter de kerk. In de volgende editie maken we 
het programma bekend maar we kunnen alvast 
beloven dat Koningsdag 2016 voor de kinderen 
en de ouders een groot feest wordt in 
Vierlingsbeek. 

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 vindt plaats op een mooie locatie in 
Vierlingsbeek of Groeningen. Maximaal aantal 
deelnemers is: 30. Meld je aan via: 
www.bibliobeek.nl onder tabblad Gêf ’t Dûr. 
Geef je snel op want vol=vol! 

De organisatie van de BEKSE BRUGGENLOOP 
staat weer in de steigers! 
Noteer vast in uw agenda: 11 september 2016 
Bekse Bruggenloop. 

WINNAARS Pruuverijkaarten NK 
Maasheggenvlechten 
Fam. Revet (V’beek), K. van Elst (Vianen), Fam. 
Bloemberg (V’beek), R. Vloet (Boxmeer), Fam. 
Bussink (Holthees) en Faya van der Zanden 
(Westerbeek). De prijzen zijn ter beschikking 
gesteld door Zoopark, Overloon.  

TERUGBLIK Maasheggenvlechten 16 maart 2016 
Met trots kijken we terug naar onze bijdrage bij 
het NK Maasheggenvlechten. Duizenden mensen 
kwamen naar Vierlingsbeek om het  NK te 
bezoeken. Ze werden verrast door alle activiteiten 
die door ons georganiseerd waren. Het 
Pruuverijplein was een gigantische succes: voor de 
vrijwilligers was het hard werken om iedereen van 
alle proeverijen te voorzien. De Symphonikar trok 
met alle lokale optredens veel bekijks. Voor de 
kinderen was het boomklimmen, de verhalen -
vertellers een leuke en spannende activiteit. De 
expositie van de wilde bostulp was prachtig. 
Speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers die op 
deze dag geholpen hebben maar vooral naar de 
werkgroep van Vierlingsbeek Groeningen die alle 
Bèks-Groeningse activiteiten bedacht en 
georganiseerd hebben. 

Voortgang film: MOLOTOVMAN
De vorderingen van de film, die geregisseerd wordt 
door Joris Weerts, lopen voorspoedig. De 
hoofdrollen zijn gecast, de filmlocaties zijn rond en 
de crowdfundingsactie via cinecrowd is behaald 
met €12.100. De kosten van de film is berekend op 
€15.000. Alles wat nog binnenkomt, wordt 100% 
aangewend voor de film. Komende weken zijn de 
mensen van Art het huis en de andere locaties aan 
het klaarmaken voor de draaiweek. De draaiweek 
staat gepland in de laatste week van april. Ze zijn 
nog op zoek naar figuranten (o.a. 2 gezinnen,  
bestaande uit een vader, moeder en kind van rond 
de 11/12 jaar oud). Aanmelden kan door een mail 
te sturen naar productiemolotovman@gmail.com.  

U kunt in onze GroeVie webwinkel kaartjes kopen 
voor de Bèkse filmavond. Onder de deelnemers 
worden 3 x 2 Meet, Greet en Friet momenten 
verloot! www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/. 
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Opschoondag Vierlingsbeek en 
Groeningen.

Op zaterdag 19 maart gingen een dertigtal vrijwil-
ligers uit Vierlingsbeek en Groeningen aan de slag 
voor de Nationale Opschoondag. Dit waren leden 
van de Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. met hun 
partners, leden van KBO Vierlingsbeek/Groenin-
gen en enkele sympathisanten. De dag begon met 
een kop koffie. Alle deelnemers kregen een hesje, 
een grijptang, handschoenen en afvalzakken. Er 
werden kleine groepjes gevormd en daarna werd 
het zwerfafval, dat in de straten en pleinen bin-
nen de bebouwde kommen van Vierlingsbeek en 
Groeningen lag, opgeruimd. Na enkele uren flink 
doorwerken was de klus geklaard, een veertigtal 
afvalzakken was het resultaat. 

Het resultaat van een ochtendje opschonen in 
Vierlingsbeek en Groeningen

Het zwerfafval bestond o.a. uit flesjes en blikjes, 
maar ook 3 pakken foldermateriaal, dat nog in folie 
verpakt was. De meeste ergernis van de opscho-
ners waren de plastic zakjes met hondendrollen, 
die door de baasjes van de honden in de struiken 
en perken gegooid waren. Sommige baasjes heb-
ben blijkbaar nog nooit van afvalbakken gehoord!!

De soep en het broodje, dat door de Gemeente 
Boxmeer na afloop in Herberg Thijssen werd aan-
geboden, liet zich goed smaken. Vermoeid, maar 
met een voldaan en opgeruimd gevoel ging ieder-
een door opgeschoonde straten huiswaarts. 
Onderweg hoopte men, dat de straten steeds zo 
opgeruimd zouden blijven. 

Dinsdag 8 maart werd er in de hele wereld Interna-
tionale Vrouwendag gevierd. En overal werd dit 
gedaan op geheel eigen wijze. Wij als VOVG lieten 
ons verwennen met een etentje bij ‘Pannekoekhuis
de Bolle Buik’ in Maashees. Nadat het gros van de 

dames op de fiets de ijzige kou hadden getrot-
seerd, genoten we van een heerlijk uitgebreid 
warm buffet met voor ieder wat wils. En zoals mis-
schien thuis ook wel eens gebeurd werd er nog 
nagelepeld uit de schaal met de lekkere 'Koek-
moes'. 

De volgende activiteit die we op ons programma 
hebben staan is een lezing door een hulpverle-
ner van o.a. de Rooyse Wissel. Het gaat over het 
terugbrengen in de samenleving van mensen die 
door psychische redenen in de criminaliteit terecht 
zijn gekomen. 
De lezing vindt plaats op dinsdag 7 april bij “de 
Vier Linden’ en begint om 19:30 uur. 

Woensdag 20 april gaan we op Rayonreis naar 
Amsterdam en Volendam. Iedereen die zich voor 
de reis heeft ingeschreven krijgt nog persoonlijk 
bericht over vertrektijd en dergelijke. Wij wensen 
iedereen alvast veel plezier deze dag! 

Buurtbemiddeling weer succesvoller in 
2015
Buurtbemiddeling Land van Cuijk heeft in 2015 88 
aanmeldingen binnen gekregen. Dat is een stijging 
van 15% ten opzichte van 2014. Van deze meldin-
gen is, na de tussenkomst van Buurtbemiddeling, 
69% van de burenruzies opgelost. Opvallend is 
dat steeds meer buren zelf Buurtbemiddeling we-
ten te vinden. Dat is belangrijk, want liever eerst 
buurtbemiddeling dan politie aan de deur. Niet 
toch? 

Burenruzies
Buurtbemiddeling vindt het belangrijk dat u en uw 
buren prettig wonen. In een buurt waar bewoners 
elkaar gedag zeggen en elkaar een helpende hand 
bieden, is het namelijk fijner en veiliger wonen. He-
laas komen burenruzies in de beste buurten voor. 
Soms door een kleine irritatie die niet uitgespro-
ken wordt. Zo is de lente een tijd waarin iedereen 
vaker buiten is en leefgeluiden goed hoorbaar zijn. 
Een rokende barbecue, luidruchtige buren, gillen-
de kinderen. Het kan zijn dat u zich hieraan stoort. 

Praat met uw buren
Buren willen uw woonplezier niet bederven. 
De buren weten vaak niet eens dat zij u storen. 
En als u niets zegt, gaat de overlast door. 
Ga daarom snel in gesprek, want kleine irritaties 
kunnen groter worden als u er niet over praat. 
De ervaring leert dat snel actie ondernemen door 



9

een vriendelijk gesprek met de buren, erger kan 
voorkomen. Maak duidelijke en realistische afspra-
ken met elkaar en zorg dat u in gesprek blijft, ook 
als het niet meteen lukt om een oplossing te vinden. 
 
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling Land van Cuijk helpt, mocht u 
er samen niet direct uitkomen. Juist in een vroeg 
stadium samen in gesprek gaan en goede afspra-
ken maken, kan vaak erger voorkomen.

Meer informatie
Buurtbemiddeling Land van Cuijk
Telefoon: 0485-31 62 04
info@buurtbemiddelinglvc.nl
www.buurtbemiddelinglvc.nl
Buurtbemiddeling is een onderdeel van Sociom, 
altijd in de buurt

Website:  www.toneelkomop.nl
E-mail: toneelkomop@live.nl
Jeugd-mail: Jo.venga@outlook.com
tel: 06-51231298

Jeugdtoneel Jo Venga komt 
eraan, komt dat zien!!!

Vanaf november 2015 is onze toneelvereniging 
KOM OP uitgebreid met een afdeling jeugdtoneel. 
Deze afdeling is genaamd Jo Venga!! Vanaf het 
ontstaan van Jo Venga zijn de leden en de regie 
druk in de weer met repeteren. Met een groep van 
17 kinderen zijn ze allemaal erg enthousiast om 
voor een breed publiek het stuk “de jacht op de 
Droomdieven” op te gaan voeren.
-“Jansen en Fritsen bedenken een gewaagd plan. 
Met de hulp van kinderen uit een tehuis weten ze 
de droomdieven op het spoor te komen. Een ach-
tervolging leidt naar het laboratorium van de ge-
niale professor doctor Eigenheimer. Hij heeft een 
gevaarlijk apparaat gebouwd waarmee hij de dro-

men kan bewerken en uitzenden. Zijn doel is om 
de macht in de wereld over te nemen. De beide 
detectives moeten alles op alles zetten om dit 
waanzinnige plan te verhinderen en de kinderen 
hun dromen terug te bezorgen”.-

Zoals U leest een spannend en intrigerend verhaal 
dat garant staat voor een middagje spanning en 
vermaak. Dit gecombineerd met de prachtige lo-
catie, maken van de opvoeringen een evenement 
wat je niet mag missen.
De Mariakapel in Holthees draagt ook de jeugd 
een warm hart toe en stelt op de uitvoeringsdata 
de Kapel graag ter beschikking voor het jeugdto-
neel. 
De uitvoeringsdata zijn op zaterdag 23 en zondag 
24 april met beide middagen als aanvangstijd 
15.30 uur. De entree zal drie euro bedragen, voor 
de jeugdige bezoekers is hierbij een bekertje fris-
drank inbegrepen.
Zijn jullie ook zo benieuwd, kom dan naar een van 
de uitvoeringen, zodat jullie er later over kunnen 
meepraten. Iedereen is van harte welkom maar vol 
is vol. 
Tot ziens namens de regie en de leden van Jo 
Venga.

Reserveren gewenst via toneelkomop@live.nl of 
06-51231298.

Informatiebijeenkomst Persoons 
Gebonden Budget 

Op woensdagavond 6 april 2016 organiseert het 
Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk een infor-
matiebijeenkomst over het Persoons Gebonden 
Budget (PGB).
Het pgb is een budget waarmee men zelf zorgver-
leners in kan huren voor de zorg die iemand no-
dig heeft. Mensen met een pgb ontvangen hun 
budget, afhankelijk van hun zorgvraag, uit één van 
de vier volgende wetten: de Jeugdwet (via de ge-
meente), de Wmo (via de gemeente), de Wlz (via 
het zorgkantoor) en de Zvw (via de zorgverzeke-
raar). 
De heer Hans van der Knijff van ‘Per saldo’ (belan-
genvereniging van mensen met een persoonsge-
bonden budget) zal deze avond voorlichting geven 
over het PGB in de verschillende wetten en de uit-
voering hiervan. De informatie zal ondersteund 
worden door verhalen uit de praktijk.

De bijeenkomst vindt plaats in Myllesweerd, Kerk-
straat 3 in Mill van 19.30 tot 21.30 uur. Voor meer 
informatie en aanmelding neemt u contact op met 
Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk via 0485-
846739 of info@mantelzorglvc.nl.

Loyaal aan je familie of aan je baas?
Een training voor werkende mantelzorgers
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Wandelen vanaf ‘De Buitenboel’ 
in Holthees

Een nieuw arrangement van IVN De Maasvallei 
i.s.m. De Buitenboel waarbij om 9.30 uur wordt 
begonnen met koffie/thee en vanaf 10.00 uur een 
wandeling van ± 7 km. De excursie wordt afgeslo-
ten met een kop soep.
De wandeling voert door het stroomgebied van de 
Molenbeek en langs de Maas. Deze hebben een 
belangrijke rol gespeeld in de vorming van het 
landschap rondom Holthees en Vierlingsbeek. 
En dat is nog goed te zien. Bij de Maas zijn er nog 
restanten van Kasteel ’t Oirtje, een van de drie 
kastelen die Vierlingsbeek ooit rijk was. Via de 
Staayweg gaat de tocht richting watermolen en 
vervolgens door de Ezelshemel. Een beekbege-
leidend loofbos met voorjaarsbloemen zoals 
speenkruid en anemoontjes. Ontluikend groen en 
fluitende vogels begeleiden de wandelaars!
Het arrangement is op zondag 10 april en begint 
bij De Buitenboel, Sleijberweg 1 in Holthees. 
De kosten zijn 5 euro, te voldoen voor aanvang 
van de excursie. Voor inlichtingen kunt u terecht 
bij Dorette van Loon, tel. 0478-636463 en 
Juul de Bont, tel. 0478-631800.

Deze training voor werkende mantelzorgers wordt 
door Steunpunt Mantelzorg in samenwerking met 
Sociom georganiseerd. 
 
Mantelzorg overkomt u. Bijvoorbeeld een ouder 
heeft steeds meer hulp nodig of uw partner wordt 
chronisch ziek. Voordat u het weet bent u mantel-
zorger. Na het gezin, sociale contacten, hobby’s 
en werk komt opeens zorgen op de eerste plaats. 
Hebt u inzicht in hoeveel tijd u besteedt aan werk, 
zorg en uzelf en in hoeverre dit in balans is? 
Hoe stelt u prioriteiten en hoe houdt u de regie 
over uw situatie? Hoe bespreekt u dat met uw 
leidinggevende? In deze training krijgt u informatie 
over verlofmogelijkheden.  
Ook krijgt u zicht op waar de knelpunten in de 
balans van werk, zorg en tijd voor uzelf liggen. 
U leert hoe u keuzes kunt maken op basis van 
urgentie en hoe u respectvol en onderbouwd ‘nee’ 
kunt zeggen. De training bestaat uit 2 dagdelen en 
is gratis. 

Data:  5 en 12 april 2016
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Dienstencentrum,                             
 Zwaanstraat 7, 5431 BP Cuijk 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen 
met Steunpunt Mantelzorg via 0485-846739 of 
mailen met info@mantelzorglvc.nl. 

Op maandag 11 april is er weer een Café Brein 
in Boxmeer. Deze keer zal Monique Greijn, 
geestelijke gezondheidkundige, iets vertellen 
over de verschillende methoden van hersen-
training na NAH.
Café Brein is een trefpunt voor volwassenen 
met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), 
mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden 
en professionals. Kijk voor meer informatie op 
www.nahnobrabant.nl. 

Je beschadigde hersenen trainen na niet-aange-
boren hersenletsel (NAH). Dat kan. Mevrouw Greijn 
hoopt met deze informatieavond voor met name 
mensen met NAH en hun mantelzorgers kennis te 
delen over breinrevalidatie. Op de bijeenkomst 

komen relatief onbekende behandelmethoden als 
neurofeedback en zogeheten brainwave entrain-
ment aan bod.

‘Wanneer iemand een nieuwe heup heeft gekregen 
wordt het als volstrekt normaal en vanzelfsprekend 
beschouwd dat diegene zal moeten revalideren’,
zegt de gezondheidkundige. ‘Maar wanneer ie-
mand hersenletsel op heeft gelopen na bijvoor-
beeld een verkeersongeluk, wordt door de buiten-
wereld vaak veel minder stilgestaan bij een nood-
zakelijke periode van herstel en revalidatie. 
Terwijl dit allerlei klachten flink kan helpen vermin-
deren.’ Monique Greijn is zelfstandig gevestigd 
neurofeedback-/biofeedbacktherapeut en behan-
delt mensen van jong tot oud met een breed scala 
aan hulpvragen, waaronder herstel van restklach-
ten als vermoeidheid, geheugenklachten en con-
centratieproblemen na niet-aangeboren 
hersenletsel. 
Voor meer informatie: www.neuronique.nl

Café Brein is van 19.30 tot 21.30 uur in 
De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49 in Boxmeer. 
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
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zaterdag 2 april > poker > 
POKERFACEd
Een tevreden poker is geen onruststoker. Onder 
dat motto kan er vanavond een avond heerlijk 
gepokerd worden. Full House, Two Of A Kind, 
Royal Flush of bluf? Wie het weet is spekkoper. 
Alhoewel, de inleg is bescheiden: het gaat tenslot-
te om het spel, niet om de knikkers.
inschrijven: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis

vrijdag 8 april > cabaret > THIJS VAN 
DE MEEBERG > ER MAG GEDANST 
WORDEN (try-out)

Op 14 februari 2015 won Thijs van de Meeberg 
zowel de jury- als de publieksprijs op het Leids 
Cabaret Festival. Vanaf 2016 komt hij met zijn 
eerste avondvullende voorstelling Er Mag Gedanst 
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Worden naar de Nederlandse theaters. In deze 
voorstelling gaat hij het gevecht aan met het onver-
mogen, in het geval van Thijs een onuitputtelijke 
bron. Energiek, gevat en als begaafd improvisator 
gaat Thijs dit thema geraffineerd te lijf.
 
De jury van het Leids Cabaret Festival sprak in het
juryrapport over een ‘rascabaretier’ die “een mo-
raal naar voren weet te brengen zonder moralis-
tisch te worden, in de traditie van de beste cabare-
tiers. Het is bijzonder dat hij zo authentiek is, en 
zich tegelijkertijd tot die grote voorbeelden kan 
verhouden.” “Er zitten goede, onverwachte plot-
wendingen in het programma en hij boort steeds 
nieuwe lagen in zijn thematiek aan.”
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > reser-
veren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl 
> win gratis entreekaarten bij PLUS Verbeeten

zaterdag 16 april > bandwedstrijd > OP 
UT TUFFELKE: CONDOR + NEW GENE-
RATION + NON-ALIGNMENT PACT + 
SONIC ANDREW

Wat wordt de openingsact van Op De Tôffel 2016? 
Dat is dé vraag die ons vanavond allemaal bezig 
zal houden tijdens de 22e editie van bandwedstrijd
Op Ut Tuffelke. Uit de stapel inzendingen zijn vier 
puike bands geselecteerd die het strijdperk zullen 
betreden, te weten:

➔	 Condor – energieke stonerrock uit 
 Grubbenvorst
➔	 New Generation - rauwe psychedelische 

rock uit Vierlingsbeek
➔	 Non-Alignment Pact - donkere post-punk 

uit Boxmeer en Nijmegen
➔	 Sonic Andrew - krachtige alternative rock 

uit Venray en Nijmegen

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 win-
naar van Op Ut Tuffelke en dat wordt een hele kluif
gezien het hoge peil van het deelnemersveld. Over 
de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd! Als
kers op de taart wordt vanavond ook de complete
line-up van Op De Tôffel 2016 bekend gemaakt. 
Wie staan er op zondag 19 juni allemaal Op De 
Tôffel? Na vanavond zijn er geen geheimen meer!
zaal open: 20.00 uur > aanvang: 20.30 uur > 
entree: gratis

zaterdag 11 juni | zondag 12 juni > 
busreis > PINKPOP 2016

Pinkpop wordt 47 en pakt groots uit. Want zeg nu 
zelf, wie wil er nu niet Rammstein, Doe Maar, 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zet fou ten 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                                                   

 
 

 

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

Warme Bakker Degen
Reclame: 4 t/m 9 april
	 ●  Kersenyoghurtvlaai €10,35
	 ●  V-kornbrood €2,30
	 ●  4 Krentenbollen + 1 gratis
Reclame: 11 t/m 16 april
	 ●  Pruimenvlaai €7,25
	 ●  Vezelbrood €2,30
	 ●  4 Lentebolletjes + 1 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Bij deze wil ik proberen om mijn jas terug te 
krijgen. Met carnaval op de hittenavond ben ik 
deze kwijt geraakt.
Waarschijnlijk heeft iemand per ongeluk de 
verkeerde meegenomen en hangt ie nu bij u 
aan de kapstok.

Het is een blauwe herenjas met witte rits van 
het merk Jack & Jones en er zitten nog 
sleutels in de zak.

Graag een telefoontje naar 0650463501.

Lionel 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, Lianne 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, Vintage
Trouble, Douwe Bob en Lionel Richie. Zet die 
feestneus dus maar op en reserveer snel!
reisgeld: 120 euro > info of reserveren: 
info@gryphus.nl of 0478.631802 of 0478.630508

Gryphus Formule 1 Café
Het is weer voorjaar en dus gaat het Bernie 
Ecclestone Circus weer rondtrekken. De bolides 
zijn weer van stal en piloten als Rosberg, Vettel, 
Massa, Grosjean en Hulkenberg.
Verstappen zullen er alles aan doen om Lewis 
Hamilton van zijn troon te stoten. Of het ze gaat 
lukken? We zullen het zien want ook dit seizoen 
zullen (onder voorbehoud) weer alle Grand Prix 
races op een grootbeeldscherm worden vertoond. 
Wij gaan er weer eens goed voor zitten en zetten 
ons geld op onze Max. En U?

➔	 zondag 3 april: GP BAHREIN
➔	 zondag 17 april: GP CHINA
➔	 zondag 1 mei:  GP RUSLAND
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

in petto
➣		 zaterdag 23 april > concert > NEW GENERA-

TION: HET SLOTCONCERT ‘EEN NIEUWE 
START’

➣		 woensdag 4 mei > hard rock café > MAIDEN 
NIGHT 2016 met live: IRON LAIDEN

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Afslanken? Blijvend op gewicht? 
Neem nu contact met ons op om vrijblijvend een 
Herbalife 3 Day Try-Out pakket te proberen (inclusief 
complete lichaams- en voedingsanalyse). 

Johan en Rachel Jansen 
www.samenengezond.nl 
mobiel: 06-24287219 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Vanaf nu verkrijgbaar bij Mar-Oil aan de Molenweg 2 te Vierlingsbeek

Ook voor klein-verpakking motorolie kunt u bij ons terecht.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9:00 - 16:00  •  Zaterdag op afspraak

Molenweg 2  •  5821 EA Vierlingsbeek  •  Tel: 0478-561541  •   www.mar-oil.nl

• 5 kg (Dinfles) - €15,- 
• 10,5 kg - €24,- 

Propaangasflessen

5 kg en 10,5 kg

• 5 kg (Dinfles) - €15,- 
• 10,5 kg - €24,- 

Propaangasflessen

5 kg en 10,5 kg
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

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

Fons Peltenburg

Gradje Tweewielers

Voor al uw fi etsreparatie
Onderdelen op voorraad

De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek
06-17769196

gradjewelbers@kpnmail.nl
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

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

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze 
installatievakwinkels!

Klimaat
Verwarming

 

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.martensasperges.nl
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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

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl
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Steigerhouten planken op lengte 
gezaagd.

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232

Steigerhouten planken op lengte 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478
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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.


