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Op zaterdag 11 april zijn de Meisjes C van volleybalvereniging MVC'64 kampioen geworden, na een spannende wedstrijd tegen AVOC (Sevenum). Ze hadden 2 sets nodig om kampioen te worden.
Dat is gelukt, ze wonnen met 3 -1. Super meiden.
Zij hebben dit op
zaterdag 18 april na
hun thuiswedstrijd nog
eens extra gevierd met
een rondgang op de
platte kar door
Maashees, Holthees
en Vierlingsbeek.
Van de Nevobo
ontvingen ze een
medaille voor deze
geweldige prestatie.
Volgend seizoen veel
succes in de
B meiden.

Kerkkoor Vierlingsbeek 9 April Jaarvergadering

Op onze jaarvergadering mochten wij 5 Jubilarissen in het zonnetje zetten namelijk: Joep Wijnhoven 60 jaar bij
het heren kerkkoor. Harrie Derks, Nel Ebben, Gonny van den Boogaard en Piet van den Boogaard zijn
allemaal 25 jaar bij het kerkkoor. Nel Ebben en Harrie Derks waren helaas afwezig maar Joep was vanuit
Huize Loon even naar Vierlingsbeek gekomen
en zijn kinderen waren ook van de partij.
De voorzitter stelde dit zeer op prijs en haalde
nog wat herinneringen op. Hij bedankte Joep
voor al die jaren en overhandigde een mooie bos
bloemen. Gonny en Piet van den Boogaard
werden ook in het zonnetje gezet voor de 25 jaar
die zij al lid van het koor zijn en ook hier haalde
de voorzitter veel herinneringen op en met een
mooie bos bloemen en een welverdiende hand
feliciteerde hij ze, waarna er nog een mooie foto
van alle drie gemaakt werd.
Het Dames en Heren Kerkkoor
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4 juni
10 juni

Van de redactie:
●

●

●

De maand Mei nodigt uit tot activiteiten in de
Buitenlucht! Maand Mei: begin van het
"buitenactiviteiten seizoen".
Geniet van Uw extra (verplichtte ?)
vrije dagen!
Ons bankje bij de Maas staat nog in de
wacht, wij wachten in spanning af!

14 juni

21 juni
25 juni
27 juni

AGENDA:
2015:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 		
Koningskerkje
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
12 mei Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
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
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
31 mei Groenings koor: Optreden in Brüggen (Dld)
2 juni
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof

28 juni
5 juli
11-12 juli
25 juli

7-11 aug
8 aug
20 aug
27 aug
29 aug
30 aug
1 sept
4-7 sept
2-6 sept
5-6 sept
8 sept
17 sept
20 sept
28 sept
28 sept
1 okt
6 okt
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8 okt
13 okt
16 okt
20 okt

29 okt
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KBO: Fietsdag
VOVG: Boerengolf in Nieuw - Bergen 		
vertrek om 13.15 uur met de fiets vanaf
het Vrijthof
Gêf ‘t dûr: Pruuve van ége bojjem;
In de prachtige tuin en boomgaard van
Huub Siebers nabij de joden
begraafplaats.
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2015
VOVG: Fietstocht met partner of introducé
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Harmonie de Herleving: Zomerconcert
bij de watermolen
Symphonica in Sporto: Grande Finale 		
Vrijthof aanvang 13.00 uur
Outlands Open Air 2015
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196 Deze maand geen		
ophaalronde oud ijzer!
In augustus kunt u Valentinus weer 		
bellen.
Kermis Vierlingsbeek
KBO: Kermismatinee in Joffershof;
aanvang: 14.00 uur
KBO: Fietsen naar Kevelaer
KBO: Forel vissen in Vortum-Mullem
Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Gêf ‘t dûr/Beek Beweegt: Bekse
Bruggeloop
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Groeningse Kermis
KBO: Meerdaagse reis naar
Zwitserland
Kunst en Cultuur festival “Schijt aan de
grens”
VOVG: Najaars- ontmoeting om
19.30 uur bij De Wildeman
KBO: Fietsmiddag
Groenings koor: Culinaire Klanken
Zonnebloem: Boottocht
VOVG: Excursie naar ijssalon Clevers
vertrek om 19.00 uur vanaf het Vrijthof
KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof;
aanvang: 14.00 uur
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
VOVG: Italiaanse keuken met Margriet
Leenders 18.30 uur bij Concordia
VOVG: Thermaal bad Arcen vertrek
vanaf het Vrijthof om 19.00 uur
KBO: Spellenmiddag in Joffershof;
aanvang: 14.00 uur
VOVG: Bloemschikken met Irma van 		
Oeffelt van bloemsierkunst ‘September’
om 19.00 uur bij de Ezelgasterij in
Groeningen
KBO: Excursie

3 nov
4 nov
14 nov
15 nov
16 nov
19 nov
20 nov
26 nov
1 dec
13 dec
15 dec
16 dec
19 dec

2016:
2-4 juni

Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
VOVG: Rayonavond
CV de Keieschieters: Prinsenbal
Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht
Sinterklaas in Vierlingsbeek en
Groeningen
Lezing door de Hartstichting in de
Vier linden om 19.30 uur
KBO: Herfstwandeling
CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
KBO: Sinterklaas in Joffershof; aanvang:
14.00 uur
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
VOVG: Kerstmarkt van 11.00 uur tot 		
16.00 uur bij Concordia
KBO: Kerstviering in Concordia
VOVG: Kerstviering
Deze maand geen ophaalronde
oud ijzer! In januari kunt u Valentinus
weer bellen.

23 mei:
Pinksteren.
19.00 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
25 mei:
2e Pinksterdag: 10.30 uur: kapel Groeningen: eucharistieviering
26 mei:
19.00 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.(zie voor info ook de websites:
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl)

Eerste Communie.

Zanggroep Evergreen: Revue

Op zondag 12 april hebben 16 kinderen uit
Vierlingsbeek hun eerste Communie gedaan.
Pastoor Van der Sluis heeft er samen met de
kinderen een mooie viering van gemaakt en de
kinderen hebben de rest van dag kunnen genieten
van het voorjaarszonnetje.

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

Volgend jaar hebben we weer Communicanten.
We hebben hiervoor nog extra hulp nodig om de
continuïteit te kunnen waarborgen. Wie wil de
werkgroep helpen bij de voorbereiding? Voor info:
Mariëlle Timmermans, tel. 631243.

Vieringen
en
intenties
mei:
3 mei:
9.00 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: Fam. Rutten-Tielen, Mariet en Jan
Verbeeten-Verhofstad en overl. fam.
5 mei:
19.00 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
9 mei:
19.00 uur: kerk Maashees: eucharistieviering
12 mei:
19.00 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: Wies Stoffelen.
14 mei:
Hemelvaartdag
9.00 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
17 mei:
10.30 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
19 mei:
19.00 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

Pastoor van der Sluis met de communicanten:
Bovenste rij vlnr: Luuk Gijsbers, Calvin Smeijers,
Karlijn Timmermans, Casper Meerwijk, Eva Ebbers,
Ella Revet, Margot Heuven, Louise Lemmens,
Nienke Derks van de Ven, Noa Jansen.
Onderste rij vlnr: Emma van Leek, Kevin Nielen,
Benthe Suanet, Michèle Tönnissen, Mischa Bos,
Scott Janssen.
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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
alleengaanden om 14.00 in Joffershof Info 632028

Vierlingsbeek/Groeningen
Dagtocht

Woensdag 13 mei 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. Vertrek vanaf
het Vrijthof om 08.00 uur.

In de vorige editie van Globaal stond dat we 6 mei
zouden gaan wandelen met de schaapskudde van
Frank van der Zanden, dat was dus een vergissing.
We gaan wel wandelen met de schaapskudde maar
dan pas op donderdag 28 mei.
Woensdag 6 mei gaan we wel wandelen, maar dan
tijdens onze jaarlijkse wandeltocht. Alle deelnemers
krijgen nog informatie hierover.
Maandag 18 mei wordt er gevist op forel en wel in
Vortum-Mullem bij visvijver 'de Uitkomst'. Omdat
we er van uitgaan dat we deze dag met de fiets kunnen gaan, verwachten wij alle deelnemers om
16.45 uur op het Vrijthof.

Kienen

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 1-15-29 mei. Aanvang: 13.45 uur

Seniorenbios

Cine Twins verwelkomt u graag voor de eerstvolgende film op dinsdag 19 mei 2015
“The Grand Budapest Hotel”.
De film speelt zich af in een gerenommeerd Europees hotel tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog en vertelt over de avonturen van de legendarische conciërge M. Gustave (Ralph Fiennes) en Zero
Moustafa (Tony Revolori), de piccolo die zijn beste vriend wordt. Het verhaal gaat over de diefstal en
opsporing van een Renaissance schilderij van onschatbare waarde en de strijd om een aanzienlijk
familiefortuin, allemaal tegen de achtergrond van
een dramatisch veranderend Europa.
De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw
KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd tarief (€6,80 i.p.v. €9,00). Het is noodzakelijk tevoren
te reserveren (gratis); telefonisch via het nummer
024 - 622 13 46 of via internet www.cinetwins.nl.
Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 6581 AC
Malden.

Wederom een groot succes!!!

De collecte voor alle goede doelen zit er weer op.
Vierlingsbeek en Groeningen hebben weer laten
zien dat dit een geweldig initiatief is. De totale opbrengst was dit jaar € 12.163,44 en dit is wederom
meer dan vorig jaar.
Dit geweldige succes hebben wij mede te danken
aan de enthousiaste inzet van de Vierlingsbeekse
en Groeningse collectanten. Graag willen wij ook
de Dorpsraad, die ons financieel ondersteunt, bedanken. Zij maken het ook mogelijk dat wij beide
collecte-dagen op een prettige wijze in `t Jofferhof
kunnen vertoeven. Ook dank aan Bibliobeek voor
het plaatsen van de collecte-emmer, voor degenen
die wij niet thuis troffen. En tot slot de Rabobank
voor het financieren van het drukwerk.

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

In de bijlage treft u de opbrengsten per goed doel
aan.
Namens de kerngroep Samen Sterk voor
Goede Doelen.
Corry Bosch
Dorrie van de Ven
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Fonds/Stichting

Doel

Opbrengst 2015

Vastenactie zet zich al meer dan 50 jaar in voor de minst bedeelde
mensen uit alle delen van de wereld. Met uw steun, kan hun leven
een beetje dragelijker worden.
www.vastenaktie.nl

1.451,56

Het Longfonds zet zich in voor mensen met een chronische
longziekte:astma, COPD of een zeldzame chronische longziekte
(zoals cystic fibrosis of bronchiëctasieën). Longen zijn van
levensbelang. www.longfonds.nl

1.024,86

1.053,47

Kanker betekent lang niet altijd het einde! KWF Kankerbestrijding
strijdt met uw steun voor minder kanker, meer kans op genezing en
betere kwaliteit van leven. www.kwfkankerbestrijding.nl

1.845,31

Nieren zijn van levensbelang. Donornier maakt het verschil.
Dialyse is overleven.
www.nierstichting.nl	
  

1.072,04

Diabetes is een rotziekte met ernstige gevolgen. Daarom is
onderzoek zo belangrijk, zodat diabetes voorkomen wordt en te
genezen is.
www.diabetesfonds.nl
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met
MS. Het opgehaald geld wordt besteed aan onderzoek ( voor een
beter leven nu én een toekomst zonder MS), begeleiding en
voorlichting. www.nationaalmsfonds.nl	
  
Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk
onderzoek werken we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder
dementie. www.alzheimernederland.nl	
  

	
  

669,83

De Maag Lever Darm Stichting zet zich in voor ruim twee miljoen
mensen met maag- lever- en darmziekten. Zij geven voorlichting en
financieren wetenschappelijk onderzoek. De focus van onze
activiteiten ligt op darmkanker. www.mlds.nl

De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed
ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken.
www.brandwondenstichting.nl	
  

	
  

809,22

Onderzoek naar hartaandoeningen en het genezen daarvan.
Gezonde voeding ontwikkelen, hartfalen kortom alles wat met
het hart te maken heeft. www.hartstichting.nl

Ango werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van
mensen zoals die zijn ontstaan, als gevolg van een beperking of
chronische ziekte. www.ango.nl

	
  

Bedrag

Met de opbrengst vergroot het Fonds Verstandelijk Gehandicapten de
wereld van mensen met een verstandelijke beperking in onze regio.
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl	
  

Totaal bedrag
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815,37

864,69

884,07

952,32

	
  
720,71	
  
12.163,44
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behoren tot de meest informatierijke archieven die
wij beheren. Een schat aan onmisbare informatie
voor bijvoorbeeld historici, genealogen, heemkundigen en huizenonderzoekers.
Gelukkig is het niet nodig om het hele archief door
te nemen als je naar een specifieke akte zoekt. Dat
kan ook via het repertorium, een register waarin
een notaris iedere akte in het kort aantekende.
Eigenlijk zijn het handige samenvattingen. We nemen daarom in dit project de repertoria als basis
voor het maken van een digitale toegang op onze
notariële archieven.

Inventarisatie buurtvereningen
Vierlingsbeek

Middels deze oproep wil Dorpsraad Vierlingsbeek
inventariseren welke buurtverenigingen ons dorp
rijk is. Dit kunnen actieve, maar ook “slapende”
buurtverenigingen zijn. Bent u bestuurslid van zo’n
vereniging, dan ontvangen wij graag de volgende
gegevens van u:
- Naam buurtvereniging
- Naam secretaris / contactpersoon
- Postadres
- E-mail adres
- Telefoonnummer secretaris / contactperoon

Meedoen?

Via de website www.velehanden.nl kan iedereen
die dat wil online meehelpen, waar en wanneer het
je uitkomt.
Wil je ons helpen met het digitaal toegankelijk
maken van de notariële archieven?
Stuur dan een e-mail naar velehanden@bhic.nl.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Deze gegevens kunnen per e-mail of per post
verstuurd worden naar de secretaris van de
dorpsraad.
F.J.M. Spiekman
Heihoekscheweg 42
5821GG Vierlingsbeek
E-mail: frans.spiekman@ziggo.nl

Vele handen maken populair archief
voor historisch onderzoek toegankelijk

Foto: Afgelopen vrijdag 17 april vond in Grave de
kick-off plaats van het nieuwe VeleHanden project

Project BHIC ‘notariële akten in
Brabant 1743 – 1935’ gestart

utowasstraat!
A
Om het jaarlijkse uitje naar
de Efteling van groep 8 van
basisschool Laurentiushof te
bekostigen wordt ook dit jaar
weer de autowasstraat georganiseerd op:

Vanaf deze week kan iedereen via crowdsourcing
(vele handen maken licht werk) helpen met het digitaal doorzoekbaar maken van oude notarisakten.
Notarisarchieven zijn een van de belangrijkste en
populairste archieven van het Brabants Historisch
Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch. Een
pittige, maar afwisselende klus: huwelijksvoorwaarden en -toestemmingen, schuldbekentenissen, boedelbeschrijvingen en testamenten, je komt het allemaal tegen in notarisarchieven. Als het project klaar
is, vormt de database met notarisakten daarom een
prachtig startpunt voor historisch onderzoek.

Zaterdagochtend 6 juni
van 9.00 tot 12.00 uur
bij Autobedrijf Kusters
Alle kinderen van groep 8 zullen op deze morgen
hun handen uit de mouwen steken om hun uitstapje te verdienen. Vooraf moeten alle kinderen kaartjes voor de autowasstraat verkopen aan familie,
buren, bekenden. Zijn er bij u geen kinderen van
groep 8 geweest om een kaartje te verkopen, dan
kunt u uiteraard ook ter plekke nog een kaartje kopen!

Wat zijn notariële archieven?

Sinds 1811 zijn er in heel Nederland notarissen.
Hun taak is het opmaken van akten. Soms heeft
iets alleen maar rechtskracht als er door een notaris een akte van is opgemaakt. Het BHIC beheert
van veel Brabantse notarissen de notariële archieven die ouder zijn dan 75 jaar. Notariële archieven

De leerlingen van groep 8 danken Bernie en
Mandy voor hun medewerking.
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Gasten van de Zonnebloem

Bevrijdingsvuur in Vierlingsbeek.

Vierlingsbeek Groeningen
Op 22 Mei geeft Marie Cristien in Buurthuis de
Elzenhof in Sambeek een prachtige voorstelling
met een knipoog naar Maria. In deze show beleeft
het publiek een vleugje nostalgie met Maria liedjes
anekdotes en samenzang in deze Meimaand

Dinsdag 5 mei: Dag van de Vrijheid
(Nationale vrije dag)
Dinsdag 5 mei gaat u vast een speciale plaats in
uw agenda geven.
’t Vrijheidsvuur dat permanent in Wageningen
brandt heeft zijn oorsprong gevonden in het eveneens permanent brandende vuur (24 uur per dag 7 dagen in de week) vanuit het Oorlogsmuseum te
Overloon.

,,Die bijzondere vrouw “

Dit vuur wordt net zoals 5 jaar geleden in de nacht
van 4 op 5 mei ‘afgetapt’ en als een brandende
fakkel door ‘Olympus Land van Cuijk’ naar de
gemeente Boxmeer gerend. We verwachten het
vuur ’s morgens in onze gemeente via de
Maasbrug Gennep - Oeffelt. Dan begint het vuur
een ware zegetocht via alle kerkdorpen naar
Overloon; waar het ’s avonds weer samengevoegd
wordt met het in het museum daar brandende
vuur.
Lopers van AV Sporting rennen in de gemeente
Boxmeer van dorp naar dorp; en pauzeren steeds
10 minuten in elk dorp. Tijdens deze pauze wordt
een Zweedse fakkel aangestoken met het vuur dat
de lopers met zich meedragen.
Bij deze stops zijn ook Burgemeester Van Soest
en een van de wethouders aanwezig.
Tussen 12.15 uur en 12.45 uur verwachten wij het
vuur bij de vrijheidsboom in het park bij de
dierenweide.

een voorstelling van

MarieChristien
Graag willen wij u uitnodigen om deze voorstelling
bij te wonen, de avond kost 6,00 euro per persoon
bij meer dan 20 personen kost het 5 ,00 euro per
persoon.
Vind u het leuk om naar deze avond te komen
graag opgeven bij Tinie Teunesen Tel. 631998.
Ook niet gasten van de Zonnebloem mogen zich
opgeven.
De show begint om 20.15 uur en is ongeveer
22.15 uur afgelopen. Voor vervoer dient men zelf
te zorgen lukt dit niet dan kunt u bellen naar
Tinie Teunesen tel. 63199.

Daar zal de Zweedse fakkel ontstoken worden en
enkele verhalen vertelt worden. Van daaruit gaat
het vuur (gedragen door lopers van AV Sporting
Boxmeer) naar het oorlogsmonument bij de kerk.
Daar zal een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de gevallenen.
Het vuur gaat van daaruit door naar Maashees.
Het lijkt ons als dorpsraad geweldig als er veel
kinderen aanwezig zijn om dit “lopende”
bevrijdingsvuur te verwelkomen.
Om de lopers van AV Sporting te ondersteunen
zou het prachtig zijn als de kinderen
meelopen/rennen van de vrijheidsboom naar het
oorlogsmonument.
Na afloop van de minuut stilte is er voor de
kinderen een versnapering bij Bibliobeek.
Namens de Dorpsraad:
Peter Rijnen,
Huub Geurts
Jan Roseboom

8

Maasheggen, doe mee en bemachtig het
Groeningse schildje voor op uw stok!
(alleen verkrijgbaar op de Ezelgasterij) wilt u
meedoen?
Graag vooraf opgeven via de mail!
Voor info omtrent de open dagen neem dan
contact met ons op.
Huub & Nicole Huibers
Tel 06-11150846
info@ezelgasterij.nl

Open dag Ezelgasterij,
Op zaterdag 16 mei en zondag 17 mei, zijn de
deuren weer geopend van 11.00 - 17.00 uur.
Programma:
Zaterdag 16 mei
Wandelstok maken
Kindermarkt
Ezeltje rijden
Diverse kraampjes
Zondag 17 mei
Skelterrace
Ezeltje rijden
Diverse Kraampjes

Buurtbemiddeling Land van Cuijk 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. Helaas komen burenruzies in
de beste buurten voor. Soms door een kleine irritatie die niet uitgesproken wordt. Zo is de lente een
tijd waarin iedereen vaker buiten is en leefgeluiden
goed hoorbaar zijn. Een rokende barbecue, luidruchtige buren, gillende kinderen. Het kan zijn dat
u zich hieraan stoort.

Kinderen kunnen hun spulletjes verkopen, kom
met je oude speelgoed, plantjes, ed. naar de
Ezelgasterij (graag vooraf opgeven via de mail)
Skelterrace! Wie durft? Kom met je skelter naar de
Ezelgasterij en doe mee! Er is een ruig parcours
opgesteld …………. Voor de kinderen uit
Vierlingsbeek die mee willen doen, en is vervoer
van je skelter een probleem? Mail ons dan!
Dan pikken we jou skelter op een afgesproken tijd
en plaats op!

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

Wandelstok maken: symbolisch maken we een
mooie wandelstok waarmee je op pad kunt in de
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snel actie ondernemen door een vriendelijk gesprek met de buren, erger kan voorkomen. Maak
duidelijke en realistische afspraken met elkaar en
zorg dat u in gesprek blijft, ook als het niet meteen
lukt om een oplossing te vinden.


materieel inhoudt. En omdat het museum zelf verschillende tanks heeft die rijklaar zijn, was het idee
snel geboren om hiermee af en toe ritjes te maken.
Op het eigen terrein, wel te verstaan. Het risico is
dan wel, met een tank die ruim 40 ton weegt, dat
het parcours af en toe averij oploopt. Vanwege het
zomerprogramma gaat het museum daarom de komende weken het parcours weer aanharken.
De voertuigen zelf worden schoongemaakt om tijdens het hoogseizoen binnen in het museum netjes te worden gepresenteerd. Maar dat wil niet
zeggen dat er verder geen rijdend materieel meer
te zien zal zijn. Want dat kan al komende maand.
Half mei komen maar liefst 80 Duitse voertuigen
uit binnen- en buitenland naar Overloon voor deelname aan Militracks. En later in het hoogseizoen
vindt het Santa Fe Event plaats. Pas in oktober zijn
de laatste voertuigdemonstraties te zien. Want dan
komt het museum met een nieuw evenement, namelijk Basecamp Aintree, speciaal gericht op de rol
van de Britse bevrijders. Er zijn dan dus vooral Engelse voertuigen te zien.
Het museum hoopt met dit programma het bezoekersaantal van vorig jaar verder te laten groeien.
Dat stond op 111.000 bezoekers, mede door de
herdenkingsactiviteiten die vorig jaar rondom het
jubileum van Market Garden plaatsvonden. En stilstand is achteruitgang, zo redeneert het museum,
dat aan de vooravond staat van een ingrijpende
renovatie. Want als het museum in 2016 zelf zeventig wordt, wil het opnieuw modern en eigentijds
zijn. Net als toen, in 1946.

Liever een goede buur …

Bovendien geldt dat als u rekening met uw buren
houdt, de buren ook eerder rekening met u zullen
houden. Hieronder wat tips:
● Licht buren vooraf in over een feestje of een verbouwing, zodat ze zich erop in kunnen stellen.
● Neem binnen afscheid van gasten, en niet buiten.
● Neem pakjes voor elkaar aan en geef ze bij
thuiskomst meteen aan de buren.
● Zet af en toe ook de kliko van de buren even bij
hun woning terug.
● Verwijs uw eigen bezoek naar de gemeenschappelijke parkeerplaats en laat ze niet op de stoep
parkeren of bij uw buren voor de deur.
● Onbekend maakt onbemind: maak kennis met de
nieuwe buren voor een goede verstandhouding.
Buurtbemiddeling
Als Buurtbemiddeling Land van Cuijk kunnen wij u
helpen mocht u er toch niet samen uitkomen met
de buren. Buurtbemiddeling helpt u en uw buren
om weer met elkaar in gesprek te komen. En goede
afspraken te maken. Dit werkt het beste bij niet al
te ernstige problemen en in een vroeg stadium.

Meer informatie

Buurtbemiddeling Land van Cuijk
Telefoon: 0485-574440
info@buurtbemiddelinglvc.nl
www.buurtbemiddelinglvc.nl
Buurtbemiddeling is een onderdeel van
RMC Radius

Oorlogsmuseum Overloon
Tanks weer in de garage
Tijdens de afgelopen winter organiseerde het
Oorlogsmuseum enkele Tank Meetings.
Daarbij werden kleine groepen bezoekers
meegenomen voor een rit in tanks van het
museum. Die serie wordt nu met de grote
evenementen in aantocht afgesloten. En dus
kunnen de tanks weer de garage in.
Het lijkt allemaal degelijk gebouwd materiaal, maar
net als gewone auto’s moeten ook tanks op tijd
hun onderhoudsbeurt hebben. Alleen is daar dan
wat meer tijd voor nodig. Soms wordt de vraag gesteld of het al die moeite waard is om de tanks in
rijdende staat te houden. Maar bij het museum wil
men voertuigen het liefste af en toe ook rijdend tonen en niet alleen stilstaand. Want dan krijgen bezoekers een veel completer beeld van wat oorlogs-

De foto is gemaakt tijdens de Tank Meeting
van 18 april 2015: een oude Nederlandse Leopard
1 tank (foto: Oorlogsmuseum Overloon)
Data van de volgende evenementen:
● 16-17 mei 2015: Militracks >> zie ook
www.militracks.nl
● 20-21 juni 2015: Santa Fe Event
● 3-4 oktober 2015: Basecamp Aintree
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Huub geeft natuurlijk rondleidingen door zijn tuin
en er is nog meer
Nieuwsgierig!!
Voor € 30,- kunt u deelnemen aan deze prachtige
middag.
U krijgt daarvoor een kaart met daarop diversen
bonnen voor de heerlijk hapjes en drankjes en adviezen die middag. Mocht het heel warm zijn dan
krijgt u voor €1,- weer een heerlijk consumptie.
Het aantal deelnemers van deze leuke middag is
i.v.m de locatie beperkt, dus meld u snel aan.
Aanmelden is mogelijk via http://www.bibliobeek.nl/
gef-t-dûr
Tot ziens op zondag 14 juni in de tuin van de Familie Siebers.
(bij regenweer gaat het niet door)

Pruuve van ège bôjjem

Hartelijke groet namens Bibliobeek
Team van Gêf ‘t dûr

Zondag 14 juni, aanvang 14.00 uur tot 17.00 uur
Vierlingsbeek en Groeningen kennen veel mooie
plekjes, een ervan is de 		

Moederdag vogelhuisjesmarkt op
vrijdag 8 en zaterdag 9 mei op het
Vrijthofplein in Vierlingsbeek.

“Tuin van de familie Siebers”
Deze tuin ligt pal naast de Jodenbegraafplaats.
De ingang van deze prachtige tuin en appelboomgaard is iets verder dan de ingang van de begraafplaats.
Je ziet het vanzelf aan het groene houten hekje en
enkele appelbomen.
De tuin van de Familie Siebers is 2000m² groot en
over appelbomen gesproken; Huub vertelde dat hij
meer dan 50 soorten appels verbouwt.
Je hoort tegenwoordig veel over verloren groentes,
die term kan je ook toepassen op de appelsoorten
die er verbouwd worden uit het verre verleden.
Een unieke plek dus, vandaar dat we de Familie
Siebers bereid gevonden hebben om de tuin op te
stellen voor een beperkt publiek.
Want waar lekkere appels aan de boom groeien en
heerlijke groentes worden verbouwd, daar kunnen
heerlijk hapjes en drankjes van gemaakt worden.
U kunt genieten van de culinaire kunsten van twee
koks van Beek an Toffel; Stephan Winkelmolen en
Jacques Bus.
En daarom willen wij u van harte uitnodigen om
hier aan deel te nemen.
In de schaduw van de appelbomen (want we verwachten mooi weer op 14 juni) worden heerlijke
gerechten aan u gepresenteerd ; alles uit de tuin
en ter plekke gemaakt natuurlijk.
Voor de dames en ook heren is de mogelijkheid
om onder begeleiding Margriet Hendriks-Winkelmolen een leuk klein bloemstukje te maken met
o.a. spullen uit de tuin. Er worden heerlijke cocktails gemaakt van ingrediënten uit de tuin.
Er is een heuse proeverij van diversen soorten
vruchtenwijn en een proeverij van streekbier.
Heb je thuis nog een oude zandbak waar niets
mee gebeurt???? Dan wordt u deze middag voorzien van tips door André Engels hoe u er een
groenten en/of een kruidentuintje van kan maken.

Tussen 11.00 u en 16.00u is dan de eerste enige
echte vogelhuisjesmarkt op het Vrijthofplein.
Want Vierlingsbeek wordt HET Vogelhuisdorp van
Nederland.
Vele huizen die gelegen zijn aan de hap & stap
route hebben al een vogelhuisje aan hun gevel
hangen. Op de vogelhuisjesmarkt kunt u nog veel
meer prachtige huisjes kopen.
Met uw Lokaal-Leven-Lokaal-Besteden-cheques
van PLUS Verbeeten of cash koopt u op deze dagen met hele forse kortingen de mooiste vogelhuisjes van kunstenaars Madelon Klippert en Wim
Geurts en van Vivara. Ook kunt u huisjes kopen
van kunstenaar Arie Corstiaans en Huub Toonen.
Er worden 50 vogelhuisjes (geschonken door IBN)
verloot op de markt.
Haal op de markt, met de tegoedbon, ook uw gespaarde PLUS Lentebloeiers op.
Ingezonden door IBN:

IBN steunt vogelhuisjesdorp
Vierlingsbeek!

Het Land van Cuijk is bij uitstek een regio voor
eindeloos wandel- en fietsplezier. Er zijn talloze
fietspaden en fietsroutes die u langs de mooiste
plekjes voeren. Zo ook naar Vierlingsbeek. Dat het
dorp Vierlingsbeek veel te bieden heeft is bij ons al
jaar en dag bekend. IBN is als regionaal gevestigd
werkgever bekend met de lokale ondernemers.
Maar ook via onze medewerkers horen wij de verhalen over hoe veelzijdig Vierlingsbeek eigenlijk is.
Met recht is te zeggen dat juist dit stukje Land van
Cuijk een aanrader is vanwege zijn bezienswaardigheden, het natuurschoon en de ontwikkelingsmogelijkheden.
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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!”

Het initiatief vanuit Vierlingsbeek om zichzelf
verder op de toeristische kaart te zetten middels
het vogelhuisjes project, juichen wij dan ook van
harte toe. Voor ons is het vanzelfsprekend om dit
initiatief te omarmen en 50 vogelhuisjes beschikbaar te stellen. Niet alleen omdat groeiend toerisme de werkgelegenheid bevorderd, maar ook
omdat 50 van de vogelhuisjes die in Vierlingsbeek
te zien zijn, door medewerkers van IBN zijn
gemaakt. Op deze manier snijdt de werkgelegenheid aan twee kanten en krijgen mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt vanuit verschillende
invalshoeken de mogelijkheid om via werkgelegenheid bij te dragen aan de uitstraling van
Vierlingsbeek als HET Vogelhuisjesdorp van
Nederland.

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 dierenasiel in
Smakt.”

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

Tien mei Moederdag
Bijna is het weer Moederdag, op zondag 10 mei
om precies te zijn. De dag daarvoor, zaterdag 9
mei is ook een dag die wereldwijd gevierd wordt:
Wereld Fairtrade Dag.
Wat hebben die twee met elkaar te maken? Formeel niets eigenlijk, maar toch is er wel een link
te leggen. In Nederland nemen moeders een belangrijke plaats in in de maatschappij. Terecht dat
zij één dag in het jaar in het middelpunt van de belangstelling staan.
Een dag eerder vieren we het bestaan van Fairtrade (Eerlijke Handel). Fairtrade betekent dat mensen in ontwikkelingslanden een eerlijke (faire) prijs
ontvangen voor de producten die ze maken, en
dat daarbij geen sprake is van uitbuiting, kinderarbeid en ongeoorloofd gebruik van giftige stoffen.
De moeders in die landen zijn vaak ook de makers
van deze producten: in deze landen vervullen moeders een hoofdrol in het economisch bestel.

Vivara schonk al eerder 50 nestkasten die door de
vogelhuisbrigade zijn opgehangen aan gevels en
bomen gelegen aan de hap&stap route in
Vierlingsbeek

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?

12

Wat zou het mooi zijn wanneer we onze moeders
op 10 mei zouden kunnen verwennen met een
mooi cadeau. En nóg mooier zou het zijn wanneer
dat cadeau gemaakt zou zijn door een moeder uit
Peru, Senegal of Bangladesh die daar een eerlijke
prijs voor heeft ontvangen.
En dat kán!
Wereldwinkel Boxmeer heeft in de Hoogkoorpassage een winkel waar prachtige producten uit de
hele wereld te zien (en te koop) zijn. Vaak zijn dit
unieke exemplaren omdat ze met de hand gemaakt zijn door mensen die een grote vaardigheid
hebben ontwikkeld in hun vak.
Wij nodigen u uit om op zaterdag 9 mei, Wereld
Fairtrade Dag en de dag dat Wereldwinkel Boxmeer 15 jaar bestaat, een bezoek te brengen aan
onze winkel.
Ervoor of erna mag natuurlijk ook.
Hopelijk wordt Moederdag dan een fantastische
dag, voor de moeders in Nederland én die in de
Derde Wereld.

een opblaasbare darm lopen en zien hoe darmpoliepen en andere darmafwijkingen eruit zien.
Verder is er een informatiemarkt waar aan specialisten informeel algemene vragen gesteld kunnen
worden. Mocht daar aanleiding toe zijn dan verwijzen zij de bezoekers door naar het formele spreekuur.

Beste behandelbare kanker

Met deze activiteiten wil het Maasziekenhuis het
belang van vroege opsporing van darmkanker onder de aandacht te brengen. Immers, als de ziekte
in een vroeg stadium wordt vastgesteld dan is het
één van de best behandelbare vormen van kanker.

Lezingen

Dinsdag 12 mei geven specialisten van het Maasziekenhuis lezingen over darmkanker: internist T.
Lückers over het darmonderzoek; chirurg-oncoloog
F. Ferenschild over dikke-darm-chirurgie en
internist-oncoloog M. Berends over de intensieve
samenwerking met het Radboudumc en de meest
voorkomende behandelmethoden. De avond begint
om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de
website: maasziekenhuispantein.nl/darmkanker

Bestuur en vrijwilligers van Wereldwinkel
Boxmeer

Rondleiding scopiekamer

Bezoekers kunnen op dinsdagavond 12 mei ook
een kijkje nemen in de scopiekamer. Dit is de ruimte
waar darmonderzoek plaatsvindt. Medewerkers van
de scopieafdeling verzorgen de rondleiding en beantwoorden vragen. Aanmelden voor de rondleiding
is niet nodig. Van 19.00 uur tot 21.30 uur kunnen
geïnteresseerden gewoon binnen komen lopen.
Alle activiteiten zijn gratis. Het programma is terug
te vinden op Maasziekenhuis.nl/darmkanker.

THE SUPER SOAKERS WINT OP
UT TUFFELKE

Jonge honden zijn het. Maar wel jonge honden die
weten hoe ze een gitaar vast moeten houden en
een pakkend popliedje moeten schrijven. The
Super Soakers is op zaterdag 11 april jl. winnaar
geworden van bandwedstrijd Op Ut Tuffelke in
Gryphus. Het Boxmeerse kwartet overtuigde de
jury met hun catchy gitaarpop, een sterk staaltje
want de band stond pas voor de tweede keer op
het podium. The Super Soakers verdienden met
deze overwinning het openingsoptreden van Op

Maasziekenhuis
Wandel door een darm bij
Maasziekenhuis
BEUGEN - In de week van 11 tot en met 17 mei
heeft Maasziekenhuis Pantein een uitgebreid programma met diverse informatieve activiteiten over
darmkanker. Mensen kunnen bijvoorbeeld door
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De Tôffel 2015. Zorg dus dat je er op tijd bij bent
op zondag 21 juni: half twee scherp!

woensdag 13 mei > hard rock
café > MAIDEN NIGHT 2015 met
live: SOMEWHERE ON STAGE

Iron Maiden is een van de meest tot de verbeelding 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 populair.
Vanavond staat de jaarlijkse Maiden Night op het
programma. Een heerlijk avondje voor de liefhebbers van de IJzeren Maagd. Een gezellig samenzijn vol beeld en geluid, sterke verhalen, frikandellen en meer. En om de feestvreugde helemaal tot
een hoogtepunt te brengen staat live op de planken de fantastische Iron Maiden tributeband 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!

PROGRAMMA OP DE TÔFFEL 2015
BEKEND

Tijdens Op Ut Tuffelke werd behalve de openingsact
ook de complete line-up van Op De Tôffel bekend.
Naast The Super Soakers zullen ook The Deaf
(foto), Rondé, Dope D.O.D., Stepherd & Skinto,
Paceshifters, TenTemPiés, Orange Skyline, Palio
SuperSpeed Donkey, The Black Marble Selection,
Casa De La Muerte, Het Universumpje, Yama, Emil
Landman, Man From The South, BJ Baartmans,
Ton Engels, Kelvin Klaassen, Royal Parks en
Spnjers, Dijsseldonk & Planteijdt dit jaar Op De
Tôffel staan. Een tafel vol lekkernijen dus.

zaal open: 20.30 uur > > entree: 6,66 |
<20 jaar: 4,44 euro > reserveren:
info@gryphus.nl

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE

ZONDAG 21 JUNI > VRIJTHOF VIERLINGSBEEK
> AANVANG 13.30 UUR > ENTREE GRATIS
THE DEAF | RONDÉ | DOPE D.O.D. | STEPHERD
& SKINTO | PACESHIFTERS | TENTEMPIÉS |
ORANGE SKYLINE | PALIO SUPERSPEED
DONKEY | THE BLACK MARBLE SELECTION |
EMIL LANDMAN | MAN FROM THE SOUTH |
SPANJERS, DIJSSELDONK & PLANTEIJDT | TON
ENGELS | ROYAL PARKS | BJ BAARTMANS |
CASA DE LA MUERTE | HET UNIVERSUMPJE |
YAMA | HENCE DUPREE | KELVIN KLAASSEN |
THE SUPER SOAKERS
www.opdetoffel.nl | @opdetoffel | #ODT14
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Treffer

zaterdag 13 juni > busreis >
PINKPOP

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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: 10.30 uur > uitverkocht
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

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

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 spannend 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 10 mei: GP SPANJE
➢ zondag 24 mei: GP MONACO

aanvang: 14.00 uur > entree: gratis
Gryphus?

Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 |
www.gryphus.nl
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Voor alles op fietsgebied,
sportief of creatief,
bij ons bent u aan
het juiste adres.
Wielerspeciaalzaak Frans Thijs
Grotestraat 79a
5821 AC Vierlingsbeek,
tel. (0478) 63 17 85
e-mail: info@fransthijs.nl
website: www.fransthijs.nl

IK GA VOOR VERS
EEN NIEUWE NAAM
OP EEN VERTROUWD ADRES
Ruim aanbod voorjaars en zomer bloeiers uit eigen kwekerij.
Extra service: Gratis beplanten
(Exclusief: Planten, potgrond en kunstmest)
van uw eigen meegebrachte bloembakken en potten.
Geopend van Maandag tot en met zaterdag
Van 09.00 uur tot en met 18.00 uur
Zondags gesloten
Herman en Fien van Bree
Provincialeweg 4b
5827 AB Vortum Mullem
Tel: 0485-573478
Mob:06-51617836
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Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Café - Zaal

De Zandpoort
Groeningen
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL

BROEREN

Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl
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Fons Peltenburg

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

Bouw

s
u
l
k
en o p m a a t

op maat

René Gerrits

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

Spoorstraat 10 Vierlingsbeek
Tel 0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Klusbedrijf

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

Dinsdag 5 mei bevrijdingsdag zijn wij gesloten.
Reclame: 4 t/m 9 mei
● Moederdagvlaai €11,95
● Extra/dubbel donker €2,25
● 4 Croissants + 1 gratis
Reclame: 11 t/m 16 mei
● Ananasvlaai €10,35
● Tarwebrood €1,80
● Appelflap €1,00

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.
Ook voor particulieren.

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

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

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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.
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Judith Rouwens

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

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Donderdag - Dinsdag
16.30-18.00 uur.

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

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

Mannen in beweging!
Je laat graag zien wie je bent en je bent actief!
Die eigenheid en beweging zien we dit najaar terug in de
kapsels. Meer beweging en een voller effect; wij creëren
de juiste look voor jou! Kijk op de website voor meer
informatie: www.salontoine.nl

kijk op de website www.salontoine.nl

Open dag!
16 & 17 mei 2015
11.00 – 17.00 uur
www.ezelgasterij.nl
Tel:06-11150846

Zaterdag:
Wandelstok maken
kindermarkt
Zondag:
Skelterrace
Ezeltje rijden
Kraampjes

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

NIEUW: GRATIS PECH
ONDERWEG HULP
-

100% service
klantvriendelijk
kwaliteit
betrouwbaar
persoonlijk
luisteren naar uw wens
goede prijs/kwaliteit verhouding

WWW.AUTOKUSTERS.NL
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