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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

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

dorpsbladglobaal@home.nl

30e jaargang no. 8                   15 april 2015

zie vervolg op pagina 2

Op zondag 29 maart werd in Zalencentrum 
Concordia door de Gemengde Zangvereniging 
Vondel en Harmonie De Herleving een goed 
bezocht koffieconcert uitgevoerd. 
Dirigent Alexej Romanov van Vondel en zijn 
evenknie  Eric Roefs van Harmonie De Herleving 
hadden een programma samengesteld waarbij 
voor elk wat wils was te horen. 
Zo kwamen popliefhebbers aan hun trekken met 
nummers van Henk Westbroek, Robby  en Pharell 
Williams. De filmfanaten hebben van de filmmuziek 
van Brave en Lord of the Rings kunnen genieten. 
Ook was er vrolijke klezmer- en volksmuziek te 
horen.

Voor de pauze zong Vondel 8 muziekwerken en na 
de pauze voerde de Harmonie 5 composities uit. 
In de pauze van het concert sprak Jan Stoffelen 
als secretaris van de Harmonie een dankwoord 
aan het adres van Jan Ewals die op 10 februari 
bij de jaarvergadering zijn voorzitterschap heeft 
neergelegd.

Het leek het bestuur gepast om bij het eerst-
komende  publieke optreden van de Harmonie 
aandacht te besteden aan het feit dat Jan Ewals 
18 jaar lang met veel verve de voorzittersrol heeft 
vervuld.

Jan, die al meer dan 50 jaar actief is in de muziek-
wereld, heeft op velerlei gebied zijn sporen 
verdiend en heeft vele van zijn talenten jarenlang 
met veel succes ingezet voor het functioneren 
van de vereniging. Hij wist steeds de leden te 
stimuleren om zich in te zetten als muzikant en 
medewerker bij de verschillende acties en gaf 
daarbij ook steeds het goede voorbeeld.
Als blijk van waardering voor deze inzet kon 
de secretaris Jan een dinerbon van één van 
de Vrienden van de Herleving, restaurant De 
Vier Linden,  aanbieden met daarbij een boeket 
bloemen voor echtgenote Caroline, die door een 
knie-operatie niet bij de huldiging aanwezig kon 
zijn. Het dankwoord werd met een daverend 
applaus onderstreept. 

Het concert werd afgesloten met een optreden van 
de beide verenigingen gezamenlijk met de vertol-
king van achtereenvolgens: Spiritual Rhapsody, 
Nether Lands en afsluitend Everybody loves 
somebody.

Hierna werden de beide dirigenten voor hun inzet 
met een kleine attentie beloond en ook werden 
de gastspelers van de Harmonie te weten:  hoorn: 
Anita, Karlijn en Jette , trompet: Jeroen en hobo: 

Koffieconcert van Vondel en de Herleving geslaagd en Jan Ewals voor 
zijn 18-jarig voorzitterschap gehuldigd.
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Van de redactie:

●  Uit de volksmond:"Laat het weer zijn wat het 
wil, ontkleedt U niet voor half april"...... 

●  In april lengen de dagen 1 uur en 52 minu-
ten. Na het avondeten naar buiten voor een 
mooie wandeling of een ritje op de fiets...

●  Wandeltip: loop richting Maashees langs het 
kapelletje op de Weerd, neem het laatste 
pad links richting de Maas voor Maashees.
Loop door de weien terug richting 
Vierlingsbeek. Misschien ziet U de bever ook 
zwemmen; dat hij er actief is ziet U vanzelf 
aan de bomen langs de Maas.  

●  Staat er bij U ook een groot kruis in Uw 
agenda op 5 juli? Een zondag waarop de 
GRANDE FINALE van ONS Symphonica in 
Sporto zal plaatsvinden. Die dag houden we 
toch vrij om erbij te kunnen zijn! Stiekem zijn 
we toch wel (terecht) trots!

Bernie voor hun bijdrage met eveneens een kleine 
attentie in het zonnetje gezet. 

Vondel en De Herleving kunnen terugzien op een 
geslaagd koffieconcert en bedanken vanaf deze 
plaats nogmaals voor de publieke belangstelling 
op die zondagochtend. 
De verenigingen werken alweer aan het eerstko-
mende  gezamenlijk optreden, namelijk op 4 mei 
aanstaande tijdens de dodenherdenking bij het 
oorlogsmonument bij de kerk. 

vervolg van pagina 1

AGENDA:
2015:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zon-
dag Happen en Stappen in Vierlingsbeek. Voor 
meer info: zie www.bibliobeek.nl
14-15 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse 
 bloemenactie
15 apr VOVG: Internationalevolksdansavond in  
 Langenboom 19.30 in ‘de Wis’ in 
 Langenboom
17-19 apr Dorpsraad: Wonen Informatiemarkt                         
 in de BibliBeek.
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
26 apr Bèk an Tôffel  Koningsmaal in Koloniale  
 stijl, aanvang 19.00 uur; 
 info: www.bibliobeek.nl
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&Schiettoernooi 
 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. Volleybalvereniging MVC’64                         
 en Zaalvoetbalvereniging Concordia
28 mei VOVG: Wandeling met de schaapskudde
  o.l.v. Frank van der Zanden door de   
 Maasheggen
29 mei MVC’64: Quizavond 20.00 uur
30 mei MVC’64: Buitentoernooi 10.00 uur
30 mei Ophalen oud papier:                                               
 Herleving, tel. 06-48236890
 Oud ijzer te laden?                                                  
 Valentinus 632426 draaien!
30 mei Joffershof: viering Joffershof 30 jaar
30 mei MVC’64: Feestavond 21.00 uur
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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 begraafplaats.
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!
28 juni Harmonie de Herleving: Zomerconcert bij  
 de watermolen
5 juli Symphonica in Sporto: Grande Finale
11-12 juli Outlands Open Air 2015
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 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 uur tot 16 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 - mei:

19 april: 10.30 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharis-
tieviering

21 april: 19.00 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharis-
tieviering

26 april: 11.00 uur: kerk Maashees, (gildeviering), 
pater Van Tol

28 april: 19.00 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharis-
tieviering

3  mei: 9.00 uur:  kerk Vierlingsbeek: eucharistie-
viering
Intenties: fam. Rutten – Tielen.

5 mei: 19.00 uur:  kerk Vierlingsbeek: eucharistie-
viering

9 mei: 19.00 uur:  kerk Maashees: eucharistievie-
ring

12 mei: 19.00 uur:  kerk Vierlingsbeek: eucharistie-
viering
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14 mei: Hemelvaartdag 
9.00 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

17 mei: Pinksteren
10.30 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

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

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) 

Kledinginzameling 
op basisschool Laurentiushof 

Vrijdag 17 april, tot uiterlijk 10.00 uur, kan ieder-
een kleding, gordijnen, lakens, riemen, schoe-
nen, etc. op school inleveren. Een en ander mag 
in plastic zakken aangeleverd worden. Voor elke 
kilo ontvangt de school vanuit de organisatie Bag 2 
School maar liefst €0,30! 

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

Namens alle kinderen 
van school, het team 
en de Ouderraad dan-
ken wij u voor uw me-
dewerking! 

Carnaval 2015/2016

De carnaval is nog maar net voorbij of de voorbe-
reidingen voor volgend jaar zijn al in volle gang. 
Ondanks dat de zomer nog voor de deur staat 
willen we jullie toch het volgende niet onthouden 
zodat we vol goede moed het nieuwe seizoen van 
start laten gaan.

Eerst het aller aller aller belangrijkste: Prinsenbal 
2016. Dit jaar wordt het nog spectaculairder dan 
voorgaande jaren. Zodra Prins Rick d’n Urste is 
afgetreden zal de nieuwe heerser van Carnaval 
2015/2016 ten tonelen verschijnen. Uiteraard 
nadat de APK hun kunnen heeft laten zien.
Dit spektakel zal losbarsten op 14-11-2015 om 
20:00u.

6 dagen later doen we dit dunnetjes over tijdens 
het jeugdprinsenbal bij De Wildeman. Meer infor-
matie zal in de loop van dit seizoen bekend 
gemaakt worden. 
Noteer wel alvast 20-11-2015

Buiten dit geweldige nieuws om hebben we ook 
een huishoudelijke mededeling:
Mocht je iets willen publiceren namens of voor CV 
De Keieschieters dien je dit verzoek aan te melden 
via PR@dekeieschieters.nl. Wij zullen de aanvraag 
dan verwerken en publiceren op de door ons 
gebruikte mediums. Dit zijn o.a. Facebook, Twitter, 
Het Globaal, Websites en de schermen bij Plus 
Verbeeten in Vierlingsbeek.

Concoria’s Outdoor Soccer Tour-
nament 2015

Playstations in de kast voor Outdoor Soccer 
Concordia
Voetbal gewoon op straat of op het dorpsplein. 
Waar zie je dat tegenwoordig nog? De liefhebbers 
hiervan komen op eerste Pinksterdag 24 mei in 
Vierlingsbeek volop aan hun trekken. Het traditio-
nele Volhardingveld en de ook al bijna traditionele 
playstations worden dan een dag ingeruild voor het 
echte werk. Technische voetbalhoogstandjes van 
jong tot ‘oud’ op het voetbalplein bij hoofdsponsor 
Concordia voor de deur.
Het toernooi is al weer enkele jaren geleden ver-
huisd van het Vrijthofplein naar het inmiddels ver-
trouwde Vrijthofgras. Daar op de ‘Cuadrado del 
Concordia’ zullen vooral lokale en enkele regionale 
voetbalkunstenaars in een kleine piste met ‘boar-
ding’ hun vaardigheden weer vertonen. De Messi-
panna’s zullen ontelbaar zijn.

Aftrap
De aftrap van het ZVV Concordia Outdoor Soccer 
Toernooi is aan de jeugdteams, grotendeels zijn 
dit F- tot en met C-junioren van 9.00 tot 14.00 uur. 
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De rest van deze sportieve dag is bedoeld voor de 
B- en A-junioren en senioren teams van 14.00 tot 
22.00 uur. 

Aanmelden                                                              
Aanmelden kan bij Marc Oudenho-
ven (marc.oudenhoven@planet.nl; mo-
biel: 06-22201989), bij Sander Oudenhoven 
(s.oudenhoven@gmail.com; mobiel: 06-46388013) 
of via ZVVConcordia@gmail.com.

Outdoor Soccer                                                         
Voor het ZVV Concordia Outdoor Soccer Toernooi 
geldt: een team telt één doelman, drie veldspe-
lers en een aantal wisselspelers. Voetbalschoenen 
zijn niet toegestaan, wel sport/gym/zaalschoenen. 
Naast een muzikale omlijsting wordt ook voor een 
hapje en een drankje gezorgd.

Hallo iedereen.
Mijn naam is Meriam, ik ben 40 jaar, 
eigenaresse en Gastouder van Kinderopvang 
Hummeltjeshonk te Vierlingsbeek.
Ik heb twee dochters; Bibi en Indi.

Na het behalen van mijn diploma's in november 
2008 heb ik van mijn droom mijn passie kunnen 
maken en ben ik Kinderopvang Hummeltjeshonk in 
Vierlingsbeek aan huis begonnen.
Mijn behaalde diploma's zijn: 
* Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2
* Diploma Goed Gastouderschap
* Kinder E.H.B.O
* Certificaat voor het begeleiden van 
stagiares (Kinderopvang Hummeltjeshonk is een 
Calibris erkend leerbedrijf)

Verder ben ik natuurlijk in het bezit van een V.O.G 
(Verklaring Omtrent het Gedrag) en mijn stagiares 
ook.
Ook heb ik regelmatig bijscholings-cursussen 
zodat ik up-to-date gehouden word, zoals de 
verplichtte Kinder E.H.B.O en bijv. Meldcode 
Kindermishandeling en Pedagogisch Beleidsplan.

Kinderopvang Hummeltjeshonk is GGD goedge-
keurd en krijgt jaarlijks een  risico inventarisatie. 
Dit alles houdt in dat Hummeltjeshonk veilig is 
bevonden voor alle kinderen om er te spelen.

Zaterdag 18 april opent Hummeltjeshonk zijn 
deuren op een nieuwe locatie in Vierlingsbeek, 
namelijk op Spoorstraat 33. 
Dit is een woning, compleet omgebouwd tot 
Kinderopvang en waar alle kinderen met veel 
plezier kunnen spelen. Ook is de tuin helemaal 
opgeknapt en er staat genoeg in om er de hele dag 
te kunnen spelen.

De opening is dus op zaterdag 18 april van 
13.00u tot 17.00u. 
Ik zou het erg leuk vinden als jullie even een kijkje 
zouden komen nemen.

Groetjes Meriam, Gastouder Hummeltjeshonk
Kinderopvang Hummeltjeshonk 
Spoorstraat 33 I 5821 BC Vierlingsbeek                              
M: 06-23383964 
www.kinderopvang-vierlingsbeek.nl 

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

In de vorige Globaals zijn al wat stukjes van de 
sluier van "The Voice van 't Vrijthof" editie 2015 
opgelicht. Verwacht een schitterend decor, een 
spetterende opening, een grandioze finale en een 
mooie set van meezing-, meespring- en meeswing-
nummers! Natuurlijk uitgevoerd door Vierlings-
beekse en Groeningse artiesten!

Het programma heeft voor elk wat wils. Wat dacht 
je van nummers van Tina Turner, Boney M, Rihan-
na, Avicii, Mumford & Sons, Boney M, Bruno Mars 
en The Baseballs? Je kunt ze allemaal voorbij ho-
ren komen op deze prachtige avond!
 
Wees er dus bij op zaterdag 25 april 2015!

Wat: The Voice van 't Vrijthof
Wanneer: zaterdagavond 25 april
Hoe laat: 20.00 uur zaal open, 21.00 uur spette-
rende opening
Waar: Concordia Vierlingsbeek
Entree voorverkoop: € 7,-, via PLUS Verbeeten 
Entree aan de deur: € 8,-
Website: www.herleving.nl
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Na deze activiteit kregen de kinderen in het 
klaslokaal een nabespreking. Marius Cuijpers 
bracht een verhaal voor vanuit  de KBO. 
Vervolgens was het de beurt aan Wouter van 
Dongen om zijn verhaal, vanuit zijn vak als 
fysiotherapeut, over te brengen aan de kinderen. 

Deze activiteiten werden in zes rondes gehouden 
voor kinderen uit diverse groepen. Andere 
groepen kregen, om de beurt, de kans om deel te 
nemen aan alle activiteiten. 

Bewegingsmeter: 
Het uiteindelijke doel was om zoveel mogelijk 
personen in beweging te krijgen. Met deze 
activiteit is gebleken dat sport en educatie heel erg 
goed samen gaan. Tijdens deze activiteit zijn er 
maar liefst 378 personen in beweging gekomen. 
Door Judoclub Randori, KBO en Basisschool 
Laurentiushof krijgt de bewegingsmeter een flinke 
boost en staat de teller nu op 4654. 

Tot slot: 
Alle ingrediënten waren aanwezig en zorgden voor 
een geweldige activiteit waarbij velen jongeren en 
ouderen in beweging kwamen.  

Wij danken: 
Basisschool Laurentiushof 
KBO Vierlingsbeek/Groeningen 
Judoclub Randori 
Fysiotherapeut Wouter van Dongen 

 

Meld vandaag nog een team aan voor het 
voetbal&schiettoernooi  op 14 mei a.s.! 
Doe het snel via 
symphonicainsporto@gmail.com 
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DAGTOCHT OP WOENSDAG 13 MEI IS NOG 
NIET VOL!
We maken een smokkelroute in en om Eersel.
Rond 10.00 uur worden we in Streekmuseum de 
Achtzaligheden ontvangen met koffie en vlaai. 
Daarna is er een diapresentatie en rondleiding 
met als afsluiting een Brabantse Koffietafel. Na de 
middag begint ons avontuur echt. 
De smokkelaar/gids voegt zich bij ons gezelschap 
en onder zijn leiding zullen we de interessante 
smokkelroute rijden. Het einde van deze tocht is 
op de historische Markt in Eersel. Het is een van 
de mooiste pleinen van Brabant en staat onder de 
monumentenzorg. 
Hier kunnen we een korte tijd verpozen. Tijdens de 
thuisreis is er een heerlijk afscheidsdiner.
Deze dagtocht kost € 62,00 per persoon.  
In de prijs is inbegrepen: 2 x koffie/thee met vlaai, 
entree Streekmuseum de Achtzaligheden, koffi-
etafel met kroket, smokkelroute o.l.v. gids,  3 
gangen diner en vervoer per luxe touringcar van 
Rutjens-Ponjee. 
Vertrek vanaf het Vrijthof om 08.00 uur.   
Heeft u interesse om mee te gaan, meldt u dan 
aan bij Maria Rouwens, tel. 631919

KIENEN
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag
17 april  en 1 mei       
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 
Joffershof / 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 
Ouderen aangepast niveau van 11.00 - 11.45 uur 
in het Joffershof Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag van 14.00 - 16.00 
uur in het Joffershof
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen 
van 9.15 - 10.15 uur en van 10.30 – 11.30 uur   in 
het Joffershof Info 631232
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof 
13.45 uur Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleen-
gaanden om 14.00 in Joffershof Info 632028

Vierlingsbeek/Groeningen

Koningsmaal in koloniale stijl 
op 26 april 2015

In vervolg op het succes van vorig jaar organiseert 
het team van Bèk an Tôffel in de Koningsnacht 
van zondag 26 april weer vanaf 19.00 uur een 
grandioos koningsmaal op een bijzondere locatie 
in Vierlingsbeek of Groeningen. 
Deze keer zullen onze koks u laten watertanden 
en uw tongen strelen met een uitgebreide Indische 
rijsttafel. 
De feestvreugde wordt nog meer verhoogd als de 
gasten gekleed zullen gaan in een adellijke en/
of koloniale stijl en ieder een (wissel) kadootje ter 
waarde van €1 meeneemt. Daarnaast mag u nog 
een aantal andere verrassingen verwachten.
Er is plaats voor maximaal 35 inschrijvingen. 
Vol is vol!
Inschrijven kan zoals gebruikelijk via de site van 
www.bibliobeek.nl 
De kosten bedragen €20,- per persoon en €1,- 
voor een alcoholische versnapering.
 
Met culinaire groet
De koks van Bèk an Tôffel

Wonen in Vierlingsbeek?

Op 17, 18 en 19 april organiseert de “Werkgroep 
Wonen” van de Dorpsraad Vierlingsbeek een 
wonen-informatiemarkt. Deze informatiemarkt, 
is voor allen die geïnteresseerd zijn in wonen in 
Vierlingsbeek en Groeningen. Op de informa-
tiemarkt vindt u alles wat te maken heeft op het 
gebied van wonen 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 
woningen,  nieuwbouw, CPO woningen, bouwka-
vels 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 mogelijk-
heden bestaan, 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 specia-
list aanwezig zijn die u kan informeren over bijv. 
hypotheken en andere financiële zaken op woon-
gebied. Deze partij zit hier puur en alleen voor 
algemene informatie. Ook zullen de mogelijkheden 
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tot verbouwen worden getoond met globale 
prijzen. De informatiemarkt is zeer laagdrem-
pelig 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 beant-
woorden 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

stemming zat er bij de 30 deelnemers al meteen 
in, zelfs bij degenen die normaal ’s ochtends niet 
zoveel te vertellen hebben. Ondernemers mochten 
deze keer ook een introducee meebrengen en 
die kreeg de gelegenheid om een pitch te doen. 
In een minuut even vertellen over de ins en outs 
van jezelf en/of  je bedrijf. Een vijftal ondernemers 
greep deze kans en er werden diverse nieuwe 
contacten gelegd. Binnenkort zal het bestuur zich 
gaan buigen over de voortzetting van dit initiatief.

Op de foto.
Een indruk van de ontbijters.

Woensdag 22 april gaan we samen met de 
vrouwenorganisaties van Vortum- Mullem en 
Maashees op Rayonreis. Ditmaal organiseert 
Vortum- Mullem de reis met als bestemming; het 
zuiden van Limburg. Wegens de grote belang-
stelling is de organisatie genoodzaakt de groep 
te splitsen. Eén groep dames zal de stroopfabriek 
Canisius in Schinnen bezoeken en een andere 
groep gaat naar 'de Auw Stoof' in Schimmert een 
bedrijf waar op ambachtelijke wijze confitures, 
compotes, geleien, rilettes, paté's, tapenades en 
fonds vervaardigd worden. De groepen treffen 
elkaar weer tijdens de lunch. daarna wordt er een 
bezoek gebracht aan abdij Rolduc in Kerkrade, 
waarna de dag wordt afgesloten met een diner.

Woensdag 6 mei gaan we wandelen door het 
Maasheggengebied met de schaapskudde van 
Frank van der Zanden. Nadere informatie volgt.

Informatief ontbijtje OVRV

Ondernemers vereniging OVRV organiseerde op 
donderdag 26 maart j.l. voor de eerste keer een 
ondernemersontbijt.

Bij “De Heeren van Overloon” stond ’s morgens om 
7.00 uur een heerlijke buffet klaar met verse jus, 
dampende koffie en krakend verse broodjes. De 

HUISARTSENPRAKTIJK MOSCH- 
VAN DEN BORN IS GESLOTEN VAN 
27 APRIL TOT EN MET 1 MEI 2015.

Voor dringende zaken die niet kunnen wachten, 
kunt u gebruik maken van de waarneming: 
Letters A t/m J: van den Boom  
tel: 0478- 641202
Letters K t/m Z: Mooij               
tel: 0478- 642382
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Eerste Paasdag in Groeningen

Eerste Paasdag werd in Groeningen naar paaseieren gezocht door de jeugdigen. Nadat deze allemaal 
waren gevonden, en deels al opgegeten waren, kwam de paashaas met zijn gasbrander om de grote stapel 
in brand te steken. Hij werd door 2 gelukkigen bijgestaan. Jong en oud stonden voor het vuur. De ouderen 
genoten daarbij ook nog van een drankje.
De rookpluim die opsteeg in Groeningen was in de verre omtrek te zien.

Elektrische fietsdagen in Box-
meer en Sint Anthonis: 13 en 29 
mei

Voor de Brabantse verkeersveiligheidscam-
pagne ‘Nul Verkeersdoden’ is 2015 het jaar van 
de ouderen. Onder het motto Wegwijs in Brabant 
worden er tal van activiteiten georganiseerd. De 
gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis organiseren 

op woensdag 13 en vrijdag 29 mei elektrische 
fietstrainingen.

Tegenwoordig razen er al veel mensen met een 
e-bike stad en land door. Maar hoe werkt zo’n 
e-bike nu precies en waar moet je opletten bij de 
aanschaf ervan? De fietstraining leert je meer over 
alle ins en outs van deze fiets en je doet meteen 
kennis op over de nieuwste verkeersregels.
De gezellige en informatieve trainingsdag is 
bedoeld voor alle 50-plussers, dus ook als u geen 
elektrische fiets heeft kunt u deelnemen.

De fietsinformatiedag bestaat uit:
•	Een	leerzame	presentatie	met	daarin	het	

schetsen van de voor- en nadelen van de elektri-
sche fiets en praktische tips om de kans op een 



12

valpartij of ongeval te minimaliseren;
•	Het	opwarmen	van	de	spieren	en	het	uitvoeren	

van balans- en reactietesten onder leiding van 
een deskundige begeleidster;

•	Uitproberen	van	verschillende	elektrische	fietsen;
•	Onder	begeleiding	van	twee	fietscoaches	een	

parcours rijden om de fietsvaardigheid met de 
(elektrische) fiets te testen en te vergroten;

•	Afstellen	van	de	fietsen	van	de	deelnemers	voor	
een goede zithouding en zadelhoogte;

•	Gezamenlijk	lunch;
•	Rijden	van	een	korte	tocht	door	de	gemeente;
•	Evaluatie	van	de	dag.

Op woensdag 13 mei vindt deze trainingsdag 
plaats bij het gemeentehuis in Boxmeer en op 
vrijdag 29 mei bij het MFA Oelbroeck in Sint 
Anthonis. Beide dagen beginnen om 9.45 en duren 
tot 15.30 uur.
De deelname aan deze informatiedag is gratis en 
inclusief een lunch. Er is plaats voor maximaal 40 
deelnemers, dus meldt u snel aan via www.e-biket-
raining.nl.
Op deze website is bij Boxmeer en Sint Anthonis  
meer informatie te vinden.
U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij mevrouw 
V. Egelmeers van de gemeente Boxmeer, (0485) 
585911. Deelnemers ontvangen circa een week 
voor de training een deelnamebevestiging.

Couveuse Maasziekenhuis voor 
Dierenambulance

Maasziekenhuis Pantein heeft al enige tijd een 
nieuwe transportcouveuse voor pas geboren 
baby’s. Maar wat te doen met de oude couveuse? 

Het antwoord op die vraag had teammanager 
Monique van Sambeek van afdeling Moeder van 
het Maasziekenhuis snel gevonden, samen met 
één van de verpleegkundigen van de afdeling, 
Truus van Langen. Haar man Hein werkt namelijk 
als vrijwilliger in hun woonplaats Venray bij de 
Dierenambulance. Monique: “Eén belletje naar 
de man van Truus was voldoende. Wij kijken bij 
vervanging van apparatuur vrijwel altijd of er nog 
een nuttige bestemming is te vinden voor - in dit 
geval - de oude couveuse. De Dierenambulance is 
natuurlijk een prima bestemming!”

Kittens en pups
Hein van Langen nam de geschonken couveuse 
dinsdag 24 maart graag in ontvangst. “Zeker 
in deze voorjaarstijd met veel jonge kittens en 

pups, komt die transportcouveuse voor ons als 
geroepen. Die dieren kunnen wij nu - indien nodig 
- perfect warm houden voor transport naar de 
dierenarts of voor verdere opvang bij het dieren-
asiel in Smakt.”

Monique van Sambeek en Hein van Langen tillen 
de transportcouveuse in de dierenambulance.

Martin Gaus Hondenschool in 
Overloon

Van je hobby je beroep maken, hoe leuk kan het 
zijn!
Dit geldt zeker voor Jolande Segers die op 18 
april haar Martin Gaus Hondenschool Boxmeer 
– Venray opent aan de Merseloseweg 19 in 
Overloon. 

Jolande is een echte dierenliefhebster en als 
dierenliefhebster hou je van dieren en heb je 
veel dieren. Een variëteit van soorten, kleuren 
en grootten is er te vinden in de grote tuin. De 2 
honden, Roxy en Storm liggen lekker relaxed in het 
zonnetje. 
De eerste kennismaking met Martin Gaus en zijn 
organisatie was in 1994 toen Jolande haar eerste 
hond uit het asiel kreeg. Het was een hele lieve en 
aanhankelijk hond van ongeveer een half jaar oud, 
een kruising tussen een Husky en een Hazewind. 
De meerdere eigenaren die de hond al gehad had, 
leidde ertoe dat de hond gedragsproblemen had. 
Een goede begeleiding en opvoeding was dus 
noodzakelijk. Bewust koos Jolande voor de Martin 
Gaus Hondenschool waarvoor diverse malen naar 
Lelystad afgereisd moest worden. Het resultaat 
was een hond die zich snel ontwikkelde en de 
gedragsproblemen onder controle kreeg. 
Bij Martin Gaus wordt consequent de positieve 
trainingsmethode toegepast, een wetenschappe-
lijke methode die overigens zijn oorsprong vindt 
bij de dolfijn. De hond wordt beloond voor positief 
gedrag en negatief gedrag wordt genegeerd. Bij 
de trainingen wordt gebruik gemaakt van een 
‘click’ geluid. Dit geluid wordt gemaakt met een 
apparaatje ter grootte van een lucifersdoosje. De 
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‘clicker’ geeft het exacte moment van goed gedrag 
aan en zo kan goed gedrag nauwkeurig aange-
geven worden zowel dichtbij als op afstand. Na de 
‘click’ volgt de beloning; iets lekkers, een aai of een 
beloning met woorden.

Ook ontdekte Jolande bij Martin Gaus hoeveel 
een hulphond betekent voor een hulpbehoevende. 
Reden waarom in 2011 gestart werd met een 
opleiding als puppy coach. Een intensief traject 
van 1 jaar waarbij je de puppy volledig onder je 
hoede krijgt en dus ook mee naar huis neemt. 
Tijdens de basiscursus 3 keer per week trainen 
in Lelystad, later 1 keer per week, en uiteraard 
dagelijks oefenen met de jonge hond. Dit alles 
onder intensieve begeleiding vanuit Lelystad. De 
kroon op het werk is te zien hoe deze hond uitein-
delijk aan de slag gaat als blindengeleidehond en 
daardoor zijn baas weer een grote mate van zelf-
standigheid geeft.

Vorig jaar mei kreeg hond Roxy een nest puppies, 
wat een feest! Na een aantal drukke weken gingen 
de hondjes naar hun nieuwe eigenaar, maar pup 
Storm bleef in Overloon. Toen Jolande geen 
baan meer had ontstond vanzelf het idee om een 
hondenschool te beginnen. Dat moest natuur-
lijk wel een echte “Martin Gaus” Hondenschool 
worden! Na de instructeurscursussen volgde een 
intensieve opleiding in het moederbedrijf. Toen 
kwam het groene licht voor een licentieovereen-
komst. Dan ben je klaar om van je hobby je beroep 
te maken!
 
Op 18 april opent Martin Gaus Hondenschool 
Boxmeer-Venray in Overloon haar deuren. 
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen. Om 14.00 uur is er een openingsle-
zing van Martin Gaus zelf. Om 15.30 is de officiële 
opening ook door Martin Gaus. Daarna zijn er 
demonstraties en andere activiteiten op het 
buitenterrein.
Wil je de lezing bijwonen, meld je daarvoor even 
aan: info@martingausboxmeervenray.nl

Elke week start er een puppycursus. Pups tussen 
de 8 en 12 weken oud stromen in op woensdag-
middag of zondagochtend, totaal 4 weken. 
Hierna volgt de basiscursus met een introductieles, 
vervolgens 10 lessen, en afsluitend een eindtest. 
Tijdens de lessen wordt er ook veel aandacht 
besteed aan theorie. De basiscursus is een inten-
sieve cursus, van 4 weken met drie keer per 
week les, op dinsdagavond, donderdagavond en 
zondagochtend. Deze cursus start elke 4 weken. 
Kijk voor meer informatie of om in te schrijven op 
de website, www.martingausboxmeervenray.nl 
of neem contact op met Jolande onder telefoon-
nummer: 06-22157631.
Aan Jolande veel succes toegewenst met deze 
mooie aanwinst voor Overloon. 
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zaterdag 18 april > concert > BEUK-
FEEST: BODYFARM + TRIBAL SPIRITS 
+ DEAD MAN’S WALK
Het is zaterdag 18 april en dus de hoogste tijd voor 
een avond vol brute death en thrash metal. Tijd 
dus voor de 21ste editie van het Beukfeet. Tijd dus 
voor Bodyfarm, Tribal Spirits en Dead Man’s Walk 
om Gryphus op zijn grondvesten te laten schud-
den.
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woensdag 13 mei > hard rock café > 
MAIDEN NIGHT 2015 met live: SOME-
WHERE ON STAGE

Iron Maiden is een van de meest tot de verbeel-
ding sprekende hardrockbands ever. Het zestal, 
groot geworden tijdens de New Wave Of British 
Heavy Metal begin jaren tachtig, trekt anno 2010 
nog immer volle zalen en is onverminderd popu-
lair. Vanavond staat de jaarlijkse Maiden Night op 
het programma. Een heerlijk avondje voor de lief-
hebbers van de IJzeren Maagd. Een gezellig sa-
menzijn vol beeld en geluid, sterke verhalen, fri-
kandellen en meer. En om de feestvreugde hele-
maal tot een hoogtepunt te brengen staat live op 
de planken de fantastische Iron Maiden tribute-
band Somewhere On Stage, één van de besten in 
zijn soort en een ijzersterke kopie van de real deal. 
Dat wordt dus een avond volop genieten van alles 
rondom Uw helden in Uw eigenste Maiden Dome!
zaal open: 20.30 uur > > entree: 6,66 | <20 jaar: 
4,44 euro > reserveren: info@gryphus.nl

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, Se-
lah 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 verjaar-
dag te gaan vieren. Hiep hiep…
vertrek: 10.30 uur > uitverkocht

Opener van de avond is Dead Man’s Walk uit Nij-
megen. Dit vijftal bestaande uit vier heren en een 
dame speelt een ouderwets potje stevige metal in 
een modern jasje. Dit gecombineerd met raggen-
de maar ook melodieuze gitaren, thrashy drums en 
zware vocalen. Beuken en grooven zijn de sleutel-
begrippen en headbangen gaat vanzelf. Dit maakt 
dat je ze zeker moet gaan zien!

Tribal Spirits werd in 2004 gestart met maar één 
doel voor ogen: THRASH! Na de release van de 
full-length Overthrown Reality in 2009 en de EP Ri-
sing Era in 2012 begon het pas echt te lopen met 
Tribal Spirits. Deze vijf mannen worden geïnspi-
reerd door bands als Lamb Of God, DevilDriver en 
Cannibal Corpse. Stevige gitaarrifs, opzwepen-
de drums en een flinke strot, oftewel met andere 
woorden: Heavy Thrash Metal!

Het in 2009 opgerichte Bodyfarm is na het uit-
komen van hun tweede langspeler The Coming 
Scourge met een heuse opmars bezig. Dit kwar-
tet uit Amersfoort speelt death metal met een old 
school randje. Ze stonden op Eindhoven Metal 
Meeting, Neurotic Deathfest en Summerbreeze 
en hebben het podium gedeeld met onder andere 
Asphyx, Nile en Obituary. Live weet Bodyfarm vak-
kundig de één na de andere deathmetalgranaat 
de zaal in te schieten en zodoende kunnen we ons 
geen betere headliner wensen om dit Beukfeest  
mee af te sluiten!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 8,00 euro | <20 jaar: 6,00 euro > reserve-
ren: www.gryphus.nl
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                                                   

 
 

 

 adverteren
doet verkopen

Schootsveld 2, Vierlingsbeek
0478 - 63 40 20   www.muldersautos.nl

VERTROUWD 
EN BETAALBAAR
BIJ U OM DE HOEK!

Onderhoud, reparatie, apk,
verkoop en inkoop
van alle merken

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

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

Gryphus Formule 1 Pool
Het is weer voorjaar en dus trekt het Bernie Ec-
clestone Circus weer rond. De bolides zijn weer 
van stal en piloten als Rosberg, Button, Vettel, Al-
onso, 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 spannend met een Ver-
stappen achter het stuur. En junior is een groter ta-
lent 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 19 april: GP BAHREIN
➔ zondag 10 mei: GP SPANJE
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Gespecialiseerd in:
● Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●  De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●  De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding 

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

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty

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

Tapijtreiniging
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

          kusterscatering.nl
     
            Soetendaal 8
          Vierlingsbeek 
            0478-632213

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

Maar ook voor de complete verzorging  
van uw tuinfeest 

Bandenhandel Groeningen 

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

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

Boukje Weel

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

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw 
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop 
rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect
tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk 
van ons werk.
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Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

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: 20 t/m 25 april
 ●  Koningsvlaai €10,35
 ●  Oranjebol €0,75
 ●  Lônse mik €2,25
Reclame: 28 april t/m 2 mei
 ●  Advocaatvlaai €10,35
 ●  Lônse mik €2,25
 ●  Pistoletje €0,30

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl
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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.

Grip op je  
financiële  

huishouding
Dag en nacht  
jouw bankzaken 
beheren

www.rabobank.nl/lvcm

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. 

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853


