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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

17 juni 2014, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

29e jaargang no. 12                  11 juni 2014

zie vervolg op pagina 3

Zanggroep Evergreen 
volop in beweging
Muziek op de Maas 
viert haar 10e jaargang

Op zaterdag 21 juni 2014 organi-
seert ZEV (Zanggroep Evergreen 
Vierlingsbeek) voor het tiende jaar 
het evenement Muziek-op-de-Maas.  
Muziek-op-de-Maas zal plaatsvinden 
in de inmiddels vertrouwde Maaswei 
nabij de brug over de Molenbeek na-
bij de veerpont.
 
De line up liegt er niet om. Met veel 
liefde en aandacht is er aan een 
prachtig jubileumprogramma gewerkt: Uniun Brass 
Venlo, vocalgroup Mooche, de band The Surpho-
nics en natuurlijk niet te vergeten ZEV en ZEV-light.
Toeschouwers kunnen zoals vanouds genieten van 
muziek in zeer uiteenlopende stijlen in een bijzon-
dere sfeervolle ambiance. De organinatie biedt tij-
dens deze avond tevens podium aan lokale initia-
tieven van Symphonica in Sporto. In samenwerking 
met dorpsraad Groeningen en damesgymclub Vier-
ligsbeek wordt de sprong in de Maas gewaagd en 
worden alle ledematen in beweging gezet. Laat U 
verrassen!

Jubileumconcert in de avonduren vanaf 
ponton op en weiland aan de Maas

De aftrap van de avond vind om 19.00 uur plaats. 
Union Brass Venlo verwelkomt U vanaf het brug-
getje op het einde van de Staaiweg, vlak voor de 
Maas. De groep  laat zich inspireren door de New 
Orleans blaasmuziek van o.a. The Soul Rebel 
Brassband. Trompet, trombone, saxen, ringbas en 
slagwerk, aangevuld met gitaar en zang maken 
Union Brass tot een schitterend looporkest. 
Sfeervolle muziek en quasi-sjieke uniformen; u 
waant zich op een zonovergoten zomerdag in de 
Mississippi River Delta in New Orleans.

Vandaar uit vervolgt het programma zich vanaf het 
ponton op de Maas. Deze wordt, speciaal voor dit 
jaarlijks terugkerend evenement,  ingevaren. ZEV en 
haar jeugdige geleding ZEV Light laten hun klanken 
galmen vanaf het ponton in de Maas naar de wei. 
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Van de redactie:

●	 Ons Volharding heeft een Koninklijke 
 Erepenning mogen ontvangen! 
 Even wat feiten op een rijtje: 
	 ✻	 een ledenlijst van 603 personen waarvan  

  57 dames!
	 ✻  31 teams: 10 seniorenteams waaronder  

  1 veteranen- en 2 damesteams, 6 junioren-
   teams, 13 pupillenteams en 2 teams 
   minipupillen!
●  We blijven nog even feesten op Vierlingsbeek: 

voor de 3e keer wordt Outlands Open Air 
georganiseerd op 14 en 15 juni a.s.! 

 Leuk uitje voor de papa's...  Staat de wind 
richting ons dorp dan kunnen we meeswin-
gen in onze achtertuin!

 En op 22 juni kan jong en oud weer genieten 
van Op de Toffel. Het centrum van Vierlings-
beek wordt weer omgetoverd tot een groot 
cultureel festijn!

●  Is het niet helemaal Uw muziek(soort), mis-
schien is Muziek op de Maas dan Uw gen-
re. ZEV, Damesgymclub Vierlingsbeek en 
Dorpsraad Groeningen zorgen dáár voor Uw 
beweging!

 En natuurlijk is er het Zomeravondconcert 
van onze eigen Harmonie, op 24 juni. Deze 
keer niet bij de Watermolen, maar op het 
grasveld bij Concordia.

AGENDA:
2014:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
11 juni VOVG: Linedance workshop
14 juni Outlands Open Air 2014: De vetste   
  hardstyle DJ’s!
15 juni Outlands Open Air 2014: De leukste 90’s  
  artiesten!
19 juni KBO: Fietsdag
21 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de Maas
21 juni Symphonica in Sporto: Muziek op de   
  Maas in Beweging i.s.m. ZEV, Dames-
  gymclub Vierlingsbeek en Dorpsraad   
  Groeningen
22 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2014

24 juni Harmonie de Herleving: 
  Zomeravondconcert
27 juni VOVG: Fietstocht
28 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
  Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 juli Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel; 
  Aanvang 19.00 uur
11 juli Bèkse PubQuiz 3 (De Vier Linden) 
  inschrijven vanaf 20:30 uur; 
  aanvang 21:00 uur
26 juli Ophalen oud papier: Evergreen, 
  tel. 06-54661196
  Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
  weer bellen.
30 juli/ KBO: 5-daagse reis
3 aug naar Ernst aan de Moezel
12 aug KBO: Kermismatinee in ’t Joffershof
14-17 aug Kinder Vakantie Week: Locatie Maashees
21 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
24 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Bekse Bruggeloop
24 aug Symphonica in Sporto: Bekse Steppenron- 
  de i.s.m. Oranje Comité en Beek beweegt
29 aug KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
30 aug Ophalen oud papier: Gilde, tel. 631714  
  Oud ijzer te laden? Valentinus 
  632426 draaien!
2 sep Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
5-8 sept Groeningse Kermis
7 sept Symphonica in Sporto: Maxi-Music-Bal
  i.s.m. CV de Keienschieters, Tennis-
  vereniging Vierlingsbeek en Harmonie  
  de Herleving (Jeugddag voor de jeugd  
  van Vierlingsbeek en Groeningen)
9 sept VOVG: Najaarsontmoeting
17 sept VOVG: Excursie naar Kliniek Via Sana
18 sept KBO: Fietsmiddag
26 sept Bèkse PubQuiz 4 (Café 't Hoekje); 
  inschrijven vanaf 20:30 uur; 
  aanvang 21:00 uur
27 sept Oude Schoenendoos en Bibliobeek:   
  Presentatie boek over 
  ”70 jaar leven in vrijheid”
27 sept Oude Schoenendoos en Bibliobeek:   
  Opening tentoonstelling over de 2e 
  wereldoorlog in de oude RABObank
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in ’t Joffershof
7 okt Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 okt VOVG: Rondleiding breifabriek
17 okt KBO: Spellenmiddag in ’t Joffershof
18 okt De Keieschieters: Lotenactie
21 okt VOVG: Thermaalbad Arcen
25 okt Bèkse Biercantus 2014
29 okt VOVG: Knutselen met papier
30 okt KBO: Excursie
4 nov Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
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Daarna draait het publiek een kwartslag om te ge-
nieten van vocal group Mooche, een unieke com-
binatie van Nederlandse, Ierse en Belgische stem-
men. Nog maar korte tijd samen en route hebben 
de drie dames en drie heren van Mooche al heel 
wat a capella kilometers gemaakt, met hun stem als 
enige instrument. Vocal pop, close harmony, bal-
lads, rock en jazz, speciaal voor hen gearrangeerd. 
Nice to mooche you!

The Surphonics is de naam van de band die deze 
avond voor de uitsmijter gaat zorgen. Met hen gaan 
we terug in de tijd met de muziek uit het meest le-
gendarische pop-decennium. Beat, Surf, Rock, 
Rock’n’Roll. In de klassieke bezetting met twee gi-
taren, bas, drums. Ze zingen alle vier en dat is hard 
nodig want hun grote specialiteit is het werk van 
The Beach Boys! Fun Fun Fun, California Girls, Sur-
fin' USA: je waant je gewoon op een strandfeest in 
het California van de jaren '60…Natuurlijk komen 
ook andere Amerikaanse én Engelse Oldies voorbij: 

5 nov VOVG: Rayonavond
15 nov De Keieschieters: Prinsenbal
18 nov VOVG: Proeverij
20 nov KBO: Herfstwandeling
21 nov De Keieschieters: Jeugdprinsenbal
23 nov Symphonica in Sporto: Pietensportdag  
  i.s.m. Korfbalver. DES en Sinterklaas-
  comité
28 nov Bèkse PubQuiz 5 (Café De Wildeman);  
  inschrijven vanaf 20:30 uur; 
  aanvang 21:00 uur
29 nov Harmonie de Herleving: Popconcert i.v.m.  
  140-jarig  jubileum van de harmonie
2 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering  
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec KBO: Kerstviering in Concordia
17 dec VOVG: Kerstviering
20 dec Vondel: Kerstconcert in het Koningskerkje
27 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

2015:
3 jan De Keieschieters:  Groeningseavond

10 jan De Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant
14 jan De Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
17 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
24 jan De Keieschieters: Prinsenreceptie
1 feb De Keieschieters:  Jeugdpronkzitting
6+7 feb De Keieschieters: Zittingsavond
14-17 mrt CARNAVAL
29 mrt Harmonie de Herleving: Koffieconcert
  Voorjaar Symphonica in Sporto: 
  Valbreken Jong&Oud i.s.m. Basisschool  
  Laurentiushof,  Judovereniging Randori  
  en KBO
14-15 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie
14 mei Symphonica in Sporto: Voetbal & Schiet-
  toernooi i.s.m. RKVV Volharding en 
  Gilde Groeningen 
24 mei Symphonica in Sporto: Outdoor Soccer  
  & Volleybal tournament i.s.m. Volleybal- 
  vereniging MVC’64 en Zaalvoetbal-
  vereniging Concordia

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

The Beatles, The Hollies, The Kinks, Chuck Berry 
en lekkere instrumentals van oa The Surfaris, Sha-
dows en Dick Dale.
Hierbij mag en kan onder het genot van een natje 
en een droogje gegarandeerd gedanst worden. Mu-
ziek op de Maas begint om 19.00 uur op de locatie 
Staaiweg in Vierlingsbeek nabij het pontveer Vier-
lingsbeek-Bergen. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
kassa bij het bruggetje.  € 6,00 voor volwassenen, 
12-16 jaar € 3 euro en basisschoolleerlingen gratis. 

Puur genieten
Samen met de ondergaande zon en de opkomende 
maan, de zelfmeegenomen klapstoelen of dekens 
om op te zitten, de niet overdreven maar voldoende 
mogelijkheden voor een hapje of drankje staat alle 
muziek garant voor een heerlijke, sfeervolle avond. 

www.zev.zingt.nl

vervolg van pagina 1
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Diensten 
en 
Intenties  
juni - juli

15 juni
kapel Groeningen: geen eucharistieviering

22 juni
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur:  eucharistieviering
Intenties: Harrrie Kessels.

24 juni:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering

28 juni:
kerk Maaasheees: 19.00 uur: eucharistieviering

29 juni:
kapel Groeningen: 10.30 uur: eucharistieviering 
Veteranendag.
Intenties: Nettie Moorrees-Hendriks en overl. fam., 
Toos en Dries v.d. Bosch-Elbers.

6 juli:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: eucharistieviering 
met kinderwoorddienst

8 juli:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering

12 juli:
kerk Maashees: 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 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl) 

Vandalisme!? 
Helaas moeten we constateren dat er regelma-
tig kaarsen worden aangestoken in de Maria kapel 
onder de kerktoren zonder dat er betaald wordt. 
Het is dan niet één kaarsje, maar meteen alles wat 
er nog stond. Het gevolg is dat de kapel geduren-
de een aantal dagen gesloten is geweest, want de 
werkgroep Maria kapel vindt dit niet verantwoord. 
Het bovenstaande vond plaats in de meivakantie, 
misschien dat wat jeugdige kinderen hier de oor-
zaak van zijn geweest. Natuurlijk, iedereen is van 
harte welkom in de kapel, voor wat bezinning of 
gewoon wat rust. Gaarne willen wij de ouders in 

Vierlingsbeek – Groeningen vragen hun kinderen 
te wijzen op het juiste gebruik van de Maria kapel. 
Wilt u samen met uw kinderen een kaarsje opste-
ken, u bent van harte welkom. Ook op het kerkhof 
gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen ver-
dragen: er verdwijnen planten met pot en al. Fami-
lie, kennissen zetten deze neer bij het graf van een 
dierbare om hen te gedenken. Het is dan ook een 
grote domper als een dag later blijkt dat de bloe-
men / planten zijn verdwenen. Graag willen we de 
bezoekers vragen om in de gaten te houden of er 
‘vreemde’ dingen gebeuren. 
U kunt dit altijd melden bij leden van de werkgroe-
pen of bij ondergetekende.           
Voor uw aller medewerking bij voorbaat dank.

W. Wijnhoven (secretaris beheercommisie)
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BUITEN DE DORPSGRENZEN (61)

Voordat ik vastgezet werd had ik nog net de tijd 
om mij door huzaar Oonk door middel van een ste-
vig stuk elastiek een dik leesboek op mijn rug vast 
te laten binden. Het boek, De Gebroeders Karama-
zov van Dostojevski, was mij ter beschikking ge-
steld door aalmoezenier Hobbema die ter ore was 
gekomen dat ik de cel in moest en jammer met mij 
had. Rookartikelen had ik verstopt in mijn onder-
broek. Tot mijn geluk werd er niet erg grondig ge-
fouilleerd. 
Ik kwam mijn tijd wel door in de bak. Alleen was 
het jammer dat door mijn opsluiting het laatste 
vrije weekend, voordat we voor een tweemaande-
lijkse oefening naar Frankrijk werden uitgezonden, 
aan mijn neus voorbijging.

Frankrijk, La Courtine, kazerneplaats in de Au-
vergne. Met legertrucks ernaartoe. Het was hele-
maal niet onaardig daar. Goed eten, mooie natuur, 
prachtig weer en aan bier en wijn geen gebrek. 
Aan de WC’s was het even wennen. Geen gemak-
kelijke zitplaats zoals wij in Nederland gewend wa-
ren, maar een simpel gat in de grond waarbij men 
er van uitging dat je gehurkt je gevoeg deed.

Er gebeurden weinig opwindende dingen. Of het 
zouden de nachtelijke oefeningen moeten zijn, 
waaraan ik als inktkoelie ook mocht meedoen en 
deel uitmaakte van een tankbemanning. En op ze-
kere dag mochten wij met een groep wielerliefheb-
bers naar de Tour de France gaan kijken die der-
tig kilometer verderop voorbij zou komen. We za-
gen ze allemaal, al was het maar in een flits. De la-
tere winnaar Frederico Bahamontes, bijgenaamd 
de Adelaar van Toledo, Jacques Anquetil en Char-
ly Gaul. En natuurlijk Jaap Kersten, de waterdrager 
uit Siebengewald die in het algemeen klassement 
zelden lager dan plaats vijftig stond, maar die nooit 
opgaf en in alle edities waaraan hij deelnam altijd 

Parijs haalde. Hup Jaap, loeide ik, toen hij voorbij-
kwam en hij hoorde het want hij stak zijn duim op.

Na La Courtine restten er nog twee maanden uit-
bollen in ’t Harde, waarna zonder een extra dag 
verlof het burgerbaantje weer werd opgepakt.
                                                                             
       ----------

Hendrix Boxmeer, iedereen zei nog steeds “De 
Körver”, had in de anderhalf jaar dat ik afwezig was 
geweest, een flinke groei doorgemaakt.
Op kantoor woekerde men met de ruimte. Door 
plaatsgebrek had men de postafdeling verhuisd 
van de grote boekhouding naar onze afdeling, de 
reclameafdeling.
De verantwoordelijke man voor de post was een 
rasechte Boxmeerse jongeman van nauwelijks 
achttien jaar. Hij mat minstens een meter vijfen-
negentig, had een bulderende lach en hardnekki-
ge jeugdpuistjes. Sluik, donker haar dat strak over 
zijn schedel was gekamd. Volgens zijn zeggen had 
hij de Mulo doorlopen en daarna nog een of ande-
re cursus gevolgd. Op aanraden van zijn ouders, 
waarbij hij nog inwoonde, had hij bij Hendrix ge-
solliciteerd. Goed, sociaal bedrijf waar prachtkan-
sen lagen voor hardwerkende jongelingen op de 
onderste sport van de industriële ladder. Zo meen-
den zij. 
Zij zorgden er vanaf de allereerste dag van zijn in-
diensttreding voor dat hij er piekfijn bijliep. Net, 
donker pak van Clabbers Pieterse dat meer kost-
te dan een half jaar salaris van hun zoon, wit  over-
hemd en bijpassende das. Glanzend gepoetste, 
zwarte puntschoenen.
Zijn werkzaamheden bestonden uit het frankeren 
en verzenden van de brieven, het behandelen en 
distribueren van de inkomende post en het doen 
van boodschappen in het dorp. Daaronder viel ook 
het storten van geld op het postkantoor. Soms wel 
tienduizenden guldens.  
Zijn optreden was hondsbrutaal maar dan wel op 
een ontwapenende manier. 
Hij was een beetje slordig, zoals later eens zou blij-
ken.
Vaak sprak hij in rijmvorm.
Zoals ook op de dag dat de procuratiehouder, de 
inmiddels geheel kale Sjeng Vissers, de afdeling 
met een bezoek vereerde. Hij was niet gekomen 
voor een boodschap of opdracht en stond daar 
alleen maar een beetje iedereen van het werk te 
houden en aan zijn sigaar te trekken.
De postman ging vlak bij hem staan, aaide hem 
over zijn glimmende schedel en sprak hem ami-
caal toe.
“Hendrix zou gegarandeerd
naar de kloten gaan,
als we deze gladde 
niet hadden”.

Wordt vervolgd.
Nelson.
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VOORLEESUURTJE 
in Bibliobeek

Iedere zaterdagmorgen met steeds een andere 
voorlezer. 
Tijdstip: 10.30 uur tot 11.00 uur voor alle kinderen 
die willen komen luisteren. 
Kosten: € 1,00 (incl. glaasje fris)

Iedereen is van harte welkom.
 
Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen 
kinderen. 
Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek 
                                                                                                                 
info@bibliobeek.nl

Autowasstraat!

Om het jaarlijkse uitje naar de Efteling van groep 
8 van bs Laurentiushof te bekostigen hebben we 
ook dit jaar weer de autowasstraat georganiseerd 
op:

Zaterdagochtend 14 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 uit-
stapje te verdienen. Vooraf moeten alle kinderen 
kaartjes voor de autowasstraat verkopen  aan fa-
milie, 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 kaart-
je kopen !!! 

We zijn blij dat we ook deze keer terecht kunnen 
bij Autobedrijf Kusters, en danken bij voorbaat 
Bernie Kusters voor zijn medewerking.

Korfbal scoort!
Vijf basisscholen 
doen mee aan korf-
baltoernooi bij Korf-
balvereniging DES

Woensdag 21 mei organiseerde Korfbalvereniging 
DES uit Vierlingsbeek samen met stichting Doe Je 
Mee voor de eerste keer het SKOV Schoolkorfbal-
toernooi voor leerlingen van groep vijf en zes van 
de basisschool. Maar liefst 18 teams met in totaal 
80 kinderen uit Vortum-Mullem, Overloon, 
Maashees, Holthees en Vierlingsbeek deden mee 
aan deze sportieve krachtmeting. 

Precies 30 seconden na het startsignaal werd er al 
gescoord op de korfbalvelden op  Sportpark Soe-
tendaal. Het regende punten tijdens de korte wed-
strijdjes, een beloning voor  de inzet en het harde 
werken van de leerlingen. Aangemoedigd door va-
ders, moeders, oma’s, opa’s en klasgenoten werd 
er enthousiast en fanatiek samen gespeeld, aan-
gevallen, verdedigd en gescoord. Dat leverde vele 
rode, bezwete gezichtjes op.   

Een team van toptalenten van de Jozefschool uit 
Overloon én de ‘Panters’ van de Laurentiushof uit 
Vierlingsbeek wisten zich na twee rondes te plaat-
sen voor de finale. Onder luide aanmoedigingen 
van alle deelnemers werd er een spannende finale 
gespeeld. Uiteindelijk ging het team van de 
Jozefschool er met de bokaal vandoor! 
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Het toernooi was de afsluiting van korfbalclinics 
die DES de afgelopen periode heeft gegeven aan 
de leerlingen van de vijf basisscholen die vallen 
onder de  Stichting Katholiek Onderwijs 
Vierlingsbeek (SKOV). Tijdens de clinics maakten 
de leerlingen op een speelse manier kennis met 
deze relatief onbekende, dynamische sport. 
DES heeft voor deze gastlessen samengewerkt 
met het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond 
(KNKV), de Stichting Katholiek Onderwijs 
Vierlingsbeek (SKOV) en namens de gemeente 
Boxmeer: stichting Doe Je Mee. 

Ook korfballen? Neem voor een gratis proefles 
contact op met secretariaat@des-vierlingsbeek.nl

Gêf ’t Dûr:

Beek an Toffel  
5 juli 2014 
Aanvang: 19.00 uur 
  

De koks van Gêf ut Dûr bereiden op 5 juli 2014 
weer een diner op diverse locaties in Vierlings-
beek en/of Groeningen. 
Kosten € 15,- per persoon (exclusief drankjes)

Bij deze nodigen we je uit om je aan te melden via: 
www.bibliobeek.nl onder tabblad Gêf ’t Dûr. 
Je kunt het diner ook als een cadeaubon aanbie-
den. 
Na aanmelding ontvang je enkele dagen vooraf-
gaand de locatie-gegevens. 
Geef je snel op want vol is vol! 

Groet team en koks van Gêf ’t Dûr.

Harmonie
de 
Herleving

Dinsdag 24 juni: 
Zomeravondconcert De Herleving 

Harmonie De Herleving bestaat dit jaar maar liefst 
140 jaar. Daarom vindt op 29 november 2014 een 
groots popconcert plaats, waarbij wordt samen-
gewerkt met een echte band, een bonte verzame-
ling zangers en zangeressen én smartlappenkoor 
Van Heure Zinge! De voorbereidingen zijn al in vol-
le gang, en dat zult u ook kunnen horen bij het 
Zomeravondconcert, dat op dinsdag 24 juni zal 
plaatsvinden.

Popmuziek zal centraal staan op het Zomeravond-
concert. U kunt nummers verwachten van bijvoor-
beeld Blof, Queen, Cool & The Gang, Whitney 
Houston en Bonnie Tyler. Daarnaast zal er een bij-
zondere samenwerking plaatsvinden tussen de 
slagwerkgroep en de harmonie. Harmonie en slag-
werkgroep hebben wel vaker samen muziek ge-
maakt, maar daarbij ging het eigenlijk altijd om 
marsen. Dit keer wordt er echter flink uitgepakt: 
bij het nummer Two Worlds uit de film Tarzan zal 
de slagwerkgroep laten zien wat zij eigenlijk alle-
maal nog meer "in haar mars" heeft!

In verband met het repertoire en benodigdheden 
zal het Zomeravondconcert dit keer niet bij de 
watermolen plaatsvinden, maar op het grasveld 
voor Concordia. Voor de rest verandert er weinig: 
u zult weer kunnen genieten van een heerlijk 
potje muziek van jeugdorkest, harmonie en 
slagwerkgroep! Met een lekker drankje erbij én 
ongetwijfeld met een mooi avondzonnetje!

Tot ziens op dinsdag 24 juni!

Wie:  Harmonie en slagwerkgroep 
 De Herleving
Waar:  het grasveld voor Concordia, Vrijthof 1  
 (bij slecht weer binnen)
Wanneer:  dinsdag 24 juni 2014
Hoe laat:  20.00-21.30 uur
Website:  www.herleving.nl
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Vierlingsbeek/Groeningen

Gezamenlijk eten:
Het eerstvolgende gezamenlijke diner wordt ge-
houden bij restaurant OverBeek, Overloonseweg 
10a op woensdag 18 juni om 17.00 uur. Aanmel-
den is noodzakelijk.

Fietsdag 19 juni:
Wij gaan er van uit dat het op donderdag 19 juni 
mooi en goed fietsweer is want dan staat de fiets-
dag gepland. De fietsroute is ± 45 km. Wij vertrek-
ken om 9.30 uur vanaf de kerk en zijn rond 17.00 
uur weer thuis. Eén kopje koffie met vlaai wordt u 
aangeboden door de KBO. Tussen de middag ge-
nieten we van een heerlijke lunch. 
Hier bevindt zich een oplaadpunt voor de E-fiets.    
Later in de middag wordt nog een stop gehouden 
voor een drankje of ijsje.

Kiendata:
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 13-27 juni en 11 juli  Aanvang: 14.00 uur
 
De vaste activiteiten van de KBO zijn:
Jeu de Boules op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur 
bij Concordia                                Info 631233
Koersballen op woensdagmiddag van 14.00-
16.00 uur in het Joffershof                 Info 631986
Biljarten op maandag- en donderdagmorgen
en dinsdag en vrijdagmiddag  in het Joffershof 

Nationaal Natuur- & Vlechtfestival 
2014 
Op zaterdag 14 en zondag 15 juni aanstaande 
vindt bij Vivara Natuurbeschermings-producten 
in Natuurdorp Vierlingsbeek het Nationaal Na-
tuur- & Vlechtfestival 2014 plaats. De organisa-
tie is in handen van Vivara, de Vereniging van 
Vlechters en Vereniging Groei en Bloei afdeling 
Land van Cuijk & Limburg Noord. De Natuur-
tuin van Vivara vormt beide dagen van 10.00 tot 
17.00 uur wederom het decor voor dit evene-
ment. Ambachtelijke en creatieve vlechters van 
de Nederlandse Vereniging van Vlechters laten 
ook dit jaar weer de mooiste creaties zien. Tij-
dens deze dagen worden er allerlei leuke acti-
viteiten georganiseerd, waaronder workshops 
wilgenteen vlechten, workshops bloemschik-
ken, rondleidingen in de Vivara Natuurtuin, 
tevens zal er advies worden gegeven voor het 
inrichten van een diervriendelijke tuin. Ook 
zijn er verschillende activiteiten speciaal voor 
kinderen. Tuinvogelconsulente Anna Kemp 
en vogelvriendin Marijke Helwegen zullen dit 
weekend eveneens aanwezig zijn.  

Tijdens het Natuur- & Vlechtfestival is er in de Na-
tuurtuin van Vivara, die ca 2,5 hectare groot is, van 
alles te zien en te beleven. Zo kunt u verschillende 
wilgenteenvlechters bezig zien aan de meest 
prachtige wilgenteenbouwwerken. Er zal hierbij 
niet alleen gebruik worden gemaakt van wilgente-
nen, maar er zal ook worden gewerkt met materia-
len als rotan, stro, pijpestrootje, pitriet en wol. Hier 
kunt u van dichtbij zien hoe de vlechters prachtige
producten vervaardigen en tevens zelf ervaren hoe 
leuk wilgenteen vlechten is. Er zijn mandenmakers 
aanwezig die u leren om bijvoorbeeld eendenman-
den te vlechten. Ook aan de kinderen is gedacht, 
zij vinden het maken van eigen vlechtwerk hele-
maal geweldig. Op het eilandje bij “Petit Paris”, 
een Frans dorpje van ‘Frans gele wilgentenen” 
kunnen kinderen van alle leeftijden zich vermaken 
met het maken van een vlechtwerkje. 
Wilt u meer weten over natuur- en diervriendelijk 
tuinieren, bezoek ook dan zeker het Nationaal Na-
tuur- & Vlechtfestival. Tijdens deze dagen is ver-
eniging Groei & Bloei afdeling Land van Cuijk & 
Limburg Noord aanwezig om samen met natuur-

specialisten van Vivara praktische, diervriendelijke 
tuintips te geven. Van diervriendelijke tuinbeplan-
ting tot het op de juiste wijze ophangen van het 
juiste nestkastje, op al dit soort vragen geven zij 
u graag antwoord. Tevens kunt u deelnemen aan 
een cursus bloemschikken. 
Ook het bezoekerscentrum en de winkel zijn tij-
dens deze dagen geopend. Aangekochte produc-
ten neemt u dus direct mee naar huis. Met de aan-
koop van een Vivara Natuurbeschermingsproduct 
ondersteunt u tevens natuurbeschermingsorgani-
saties zoals: Natuurmonumenten, Vogelbescher-
ming Nederland, IVN, Egelbescherming Neder-
land, Eekhoornopvang Nederland, de Vlinderstich-
ting, de Zoogdiervereniging, Ravon en vele andere 
goede doelen. 
Meer informatie over het evenement is te vinden 
op www.vivara.nl/vlechtfestival. Iedereen is van 
harte welkom en de entree is gratis! Wilt u graag 
op de hoogte gehouden worden over deze dagen 
of andere activiteiten van Vivara? Meldt u zich dan 
via onze website www.vivara.nl/nieuwsbrief aan 
voor onze nieuwsbrief. Uiteraard kunt u ons ook 
volgen op Facebook en Twitter. Tot ziens op het 
Nationaal Natuur- & Vlechtfestival op 14 en 15 juni!
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Kienen om de 14 dagen op vrijdagmiddag in het 
Joffershof 14.00 uur                          Info 631986
Bijeenkomst alleengaanden 1e zondag van de 
maand om 14.00 in het Joffershof     Info 632028
Gymmen op vrijdagochtend van 9.15 - 10.15 uur
en van 10.30 - 11.30 uur in het Joffershof 
 Info 631232

Wilt u lid worden, meldt u aan op 
www.kbo-vierlingsbeek.nl, stuur een mailtje naar 
kbovierlingsbeek.groeningen@home of bel het 
secretariaat 631919

‘Zongebruind’ is een beschadigde 
huid

Zonlicht is de belangrijkste veroorzaker van huid-
kanker. Zonnebrandcrèmes met een hoge ‘sun 
protection factor’(SPF) helpen de huid te bescher-
men tegen zonlicht. Maar wie weet eigenlijk wat 
een SPF van 15 betekent? Dat je ook met een 
zonnebrandcrème niet onbeperkt in de zon kunt 
blijven? En dat een zongebruinde huid gewoon 
een zonbeschadigde huid is? Of dat 80 procent 
van de zonnestralen gewoon door wolken of zelfs 
een parasol heengaat? Dat zonnebanken niet be-
schermen tegen zonverbranding?

Met de zomer in aantocht reden te meer voor de 
dermatologen van Maasziekenhuis Pantein om dat 
onderwerp eens goed onder de aandacht te bren-
gen. Zonnebrandcrèmes zijn niet bedoeld om lan-
ger in de zon te kunnen blijven, maar om extra be-
scherming te bieden op momenten dat zonlicht 
niet vermeden kan worden. Zonnebrandcrèmes 
worden over het algemeen te weinig, te dun, te 
laat en met een te lage beschermingsfactor toege-
past, zo laten zij weten.

Beschermfactor crèmes
De SPF van een zonnebrandcrème geeft aan in 
welke mate de zonnebrandcrème beschermt. 
Wanneer iemand een crème smeert met een factor 
15 dan wordt de periode dat deze persoon zonder 
verbranden in de zon kan zitten 15 keer zo lang. 
Iemand die normaal na 15 minuten onbeschermd 
in de zon zitten zou verbranden, verbrandt na het 
smeren met een crème van factor pas na 15 x 15 
minuten. Hoe lichter het huidtype hoe hoger de 
SPF factor moet zijn. 
Het is verstandig om in de zomer tussen 11.00 en 
16.00 de zon zo veel mogelijk te vermijden en om 
de huid te bedekken met kleding en een hoofd-
deksel te dragen. Ongeveer 80 procent van de 
zonnestralen gaat door wolken, mist of zelfs een 

parasol heen. Zelfs bij bewolking of bij gebruik van 
een parasol kan de huid dus nog verbranden.  Ook 
in de schaduw moet daarom de bescherming te-
gen UV op peil gehouden worden. 

Zonnebanken
Zonnebanken hebben grotendeels dezelfde eigen-
schappen als natuurlijk zonlicht. De meeste men-
sen denk dat ‘een gezond kleurtje’ ook echt ge-
zond is. Bij een zongebruinde huid is er echter al-
tijd schade aan cellen of DNA opgetreden. Een 
zongebruinde huid is dus in feite een zonbescha-
digde huid. Een zonnebank(kuur) vóór de vakantie 
beschermt ook niet tegen verbranden. Vooral het 
UVB-licht zorgt voor het verbranden van de huid. 
Aangezien zonnebanken voornamelijk UVA-licht 
uitstralen en vrijwel geen UVB-licht, beschermen 
zonnebanken dus niet tegen zonverbranding.  

Bescherming
De beste en meest logische manier om huidbe-
schadiging door de zon te voorkómen, is het mij-
den van sterk, direct zonlicht. Vooral tussen 11.00 
en 15.00 uur. Dichter bij de evenaar neemt de 
hoeveelheid UV-licht toe en ook op het water, in 
de sneeuw en op droog zand is de straling van-
wege de reflectie sterker. De ogen moeten worden 
beschermd met een goede zonnebril, die zowel 
UVA- als UVB-licht tegenhoudt. Het heeft niets te 
maken met hoe donker de glazen zijn. Een goede 
zonnebril hoeft niet duur te zijn, maar geeft wel al-
tijd de mate van UV-bescherming aan.
De huid van kleine kinderen is gevoeliger dan die 
van volwassenen en moet dus goed beschermd 
worden. Het aantal zonverbrandingen dat op de 
kinderleeftijd ontstaat, is bepalend voor het risi-
co op huidkanker op latere leeftijd. Baby’s kunnen 
het beste zo veel mogelijk uit de zon worden ge-
houden. 
Voor meer informatie, of wie twijfelt over de toe-
stand van zijn zongebruinde (zonbeschadigde?) 
huid kan zich melden bij de polikliniek Dermatolo-
gie van Maasziekenhuis Pantein (0485 - 84 53 20) 
of via de website: www.maasziekenhuispantein.nl/
poliklinieken/dermatologie/9

Het Dermatologieteam van Maasziekenhuis 
Pantein
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Vanaf een ponton op de 
Maas nabij het pontveer 

 in Vierlingsbeek 
 

Extra overtochten pontveer 
na afloop. 

 

Entree: € 6.00 
Neem zelf eventueel een deken of 

klapstoel mee om op te zitten. 

DORPSRAAD 
GROENINGEN 

DAMES GYM-CLUB 
VIERLINGSBEEK e.o. 
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 “Het wordt gewoon een relaxte en leuke avond aan 
onze Maas” - Maike Ebben 

 

Vanaf acht uur brengt  Damesgymclub Vierlingsbeek de 
menigte in beweging. “Op welke wijze wij dat gaan 
doen, willen we nog even geheim houden”, geeft Nelly 
aan. Tijdens deze verrassingsact zal het aantal 
bewegende mensen geteld worden voor de 
bewegingsmeter van Symphonica in Sporto. 

Na het bewegen is het tijd voor cultuur: voor de tiende 
keer treedt Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek (ZEV) op 
vanaf een ponton op de Maas. Mira: “De meerdere 
podia, bands en koren , de ondergaande zon en de 
opkomende maan, de zelf meegenomen klapstoelen of 
dekens om op te zitten, de niet overdreven maar 
voldoende mogelijkheden voor een hapje of drankje 
staan garant voor een heerlijke, sfeervolle avond!” 

“Laat je verrassen bij Muziek op de Maas en beweeg 
gezellig mee” - Mira Klaassen 

Ook zal er nog een Midsummernight-jump act 
plaatsvinden uitgevoerd door een Mystery Guest.  

 

Programma Muziek op de Maas in Beweging: 
15.00 - 16.00 uur: Bommetje in de Maas jeugd 
19.00 uur: wei open, aanmelden springen 
19.15 - 20.00 uur: Midsummerjump 
20.00 uur Bewegen op de Maas 
20.15 uur  Muziek op de Maas 
Entree vanaf 19.00 uur bedraagt 6 euro  volwassenen,  
3 euro 12-16 jaar en basisschooljeugd gratis 
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gereserveerd
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gereserveerd
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Stichting Op De Tôffel dankt:
Alle Vrijwilligers
Onze Bluumkes 
A&P Zeefdruk    Oploo
A. Theunissen Constructies BV   Groeningen
A2C - Accountants    Deurne
ABC Afbouwcentre    Vierlingsbeek
Actio Verhuur    Boxmeer
Adr. Spierings BV 
   Machinehandel & Koeltechniek   Rijkevoort
Advocaat Mw. Mr. H.C. Egger-van Oppen Vierlingsbeek
AgraMil     Eindhoven
Allroundservice Vierlingsbeek   Vierlingsbeek
ASN Autoschade Service Franssen Boxmeer Boxmeer
Assieswares.nl    Vierlingsbeek
Atelier Mai Hairstyle    Vierlingsbeek
Auto- en Motorrijschool Peeters   Venray
Autobedrijf Harm Martens   Vortum-Mullem
Autobedrijf Kusters BV    Vierlingsbeek
Autorijschool Succes    Vierlingsbeek
Autoservice Kamps    Heijen
Bardoel Tuin- en Bestratingsspecialist Vierlingsbeek
Bas Winkelmolen    Groeningen
Basisschool Laurentiushof   Vierlingsbeek
Beauty Salon 'Mooi Meisje'   Bangkok
Beautysalon Chantal    Vierlingsbeek
Berly-Fleur     Overloon
Blue Giraffe     Son
Blommestein Hoveniers    Vierlingsbeek
Boomkwekerij De Schans   Groeningen
Boomkwekerijen Bardoel BV   Groeningen
Boomwereld    Geijsteren
Bouw en Klus op Maat René Gerrits   Groeningen
Bouwbedrijf A.G. School    Groeningen
Broeder Metaaltechniek    Vortum-Mullem
Broeren Opleidingen    Vierlingsbeek
Café Zaal Restaurant De Wildeman   Vierlingsbeek
Cafetaria De Zwaan    Vierlingsbeek
Cafetaria Happy Corner    Overloon
Classicwood    Vierlingsbeek
Colors@Home Siebert Wonen   Vierlingsbeek
Creemers Glas- Schilder- en 
   Onderhoudswerken    Vierlingsbeek
Cybox Internet & Communicatie   Boxmeer
De Vos Containerservice   Boxmeer
Dierencentrum Ommehof   Vierlingsbeek
Djeenz     Overloon
Dorpsblad Globaal    Vierlingsbeek
EHBO Vereniging Vierlingsbeek   Vierlingsbeek
Evers & Zn Installatiebedrijf   Vierlingsbeek
Evers Melkveehouderij    Vierlingsbeek
Ezelgasterij “Aan de Maasheggen”   Groeningen
Fam. Van den Boogaard   Vierlingsbeek
Festivalinfo.nl 
Finidi Groothandel in Carnaval en Feest Oostrum
Fixet Bouwmarkt    Overloon
FPK     Den Haag
Frans Thijs Wielerspeciaalzaak    Vierlingsbeek
G. de Groot Bouw    Deurne
G. Reijnders Tegelwerken   Vierlingsbeek
Gemeente Boxmeer    Boxmeer
Grafisch Vierlingsbeek    Vierlingsbeek
Grand Café Broer & Zus    Overloon
Groenkompas    Vierlingsbeek
Grolsch     Helmond
Gryphus     Vierlingsbeek
Harmonie De Herleving    Vierlingsbeek
Herberg Thijssen    Vierlingsbeek
Het Binnenhof Maashees   Maashees
Hotel Asteria    Venray
Hoveniersbedrijf Keuten Van Loon   Merselo
Hyfass Adviesgroep    Nieuw-Bergen
InternActief     Vierlingsbeek
J. van Kempen Techniek   Vierlingsbeek
Jabo Landbouw / Technische handel   Maashees
Jacobs & Smits Metaalbewerking BV Boxmeer
Jaro-Controls    Vierlingsbeek

Jenniskens Dakbedekking   Vierlingsbeek
Jeroen Stevens Grondverzet   Maashees
Jip vormgeving    Vierlingsbeek
John Toonen    Mill
Joren Klauwverzorging    Groeningen
J vd Rakt Graafmachineverhuur - Grondwerk Overloon
K. Joosten-Graat - Therapeutische   Vierlingsbeek
   Elastische Kousen
Kapsalon - Nagelstudio José   Vierlingsbeek
Ketelaars Bouwhulp    Groeningen
Keulen Automaterialen    Bergen (Lb)
Klinkerboerderij    Vierlingsbeek
Klusbedrijf Fons Peltenburg   Maashees
Klusbedrijf Vierlingsbeek   Vierlingsbeek
Kremers Autobanden    Maashees
Kuda Electro BV    Groeningen
Kusters Catering    Vierlingsbeek
Kwekerij De Kamp    Vierlingsbeek
L. Akkermans Boomkwekerij BV   Maashees
Landbouwmechanisatiebedrijf Th. Peeters Vortum-Mullem
Landvancuijk.nl    Boxmeer
Leeijen Metsel- & Tegelwerk   Groeningen
LIHO Telecom & Safety Systems   Nuenen
LIMA Machinale Houtbewerking   Vierlingsbeek
Maasland Radio    Bergen (Lb)
Manege Klaphekken    Vierlingsbeek
Mar-Oil smeermiddelen    Vierlingsbeek
Metselbedrijf Remi de Hoog   Vierlingsbeek
Mini-Camping De Brunk    Groeningen
Montagebedrijf Bliksemtechniek   Vierlingsbeek
Motor Service Vierlingsbeek   Vierlingsbeek
Nabuurs Milieuservice    Vortum-Mullem
NLmeubel     Vierlingsbeek
Notariskantoor Vierlingsbeek   Vierlingsbeek
Oikia Advies    Vierlingsbeek
P. Gooren Administraties   Vierlingsbeek
PEPSI     Bunnik
PLUS Verbeeten    Vierlingsbeek
R&R van Rens Boomkwekerij   Vierlingsbeek
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen Boxmeer
REMAX PC     Vierlingsbeek
Restaurant De OverBeek   Vierlingsbeek
Rienties Tuinmachines BV   Maashees
ROC Gilde Opleidingen Hout & Meubel  Venlo
Salon Toine     Overloon
SATO Evenementen    Boxmeer
Schildersbedrijf Romeo Hendriks   Vierlingsbeek
Slagerij Ronald Centen    Overloon
Sport Lavit Holland    Vierlingsbeek
Stevens Hout VOF    Venray
Strand- en Natuurbad 't Schaartven   Groeningen
Syntax Personeelsdiensten BV   Vierlingsbeek
System Intelligence    Mill
‘t Genot Ambachtelijk Pannekoekenrestaurant Vierlingsbeek
Tandartspraktijk Molenbeek   Vierlingsbeek
Tapijthuis Boxmeer    Boxmeer
The Phone House    Boxmeer
Timmermans Gerard en Mariëlle   Vierlingsbeek
Van den Akker & Blenckers Stukadoors De Rips
Van den Boogaard Veerdienst 
   Vierlingsbeek-Bergen    Vierlingsbeek
Van der Wouw Design    Vierlingsbeek
Van Gemert Installatiegroep BV   Overloon
Van Rattingen Kraanverhuur   Oostrum
Van Welie Opleiding en Advies   Vierlingsbeek
Veehouderij Verstegen    Vierlingsbeek
Venlona Licht- en Geluidsystemen   Venlo
Verhuurbedrijf Lumar BV   Horst
Verkeersschool Beumers   Nieuw-Bergen
Vissers Oliehandel    Horst
Vitelia     Oirlo
Vivelli Sports    Wijchen
Welcom bij Janssen    Boxmeer
Wilbert Jeuken Hoeve de Knol   Holthees
Wim Geurts     Vierlingsbeek
Zalencentrum Concordia   Vierlingsbeek
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Op zondag 22 juni is het Vrijthof wederom het 
decor voor Op De Tôffel. Voor de 22e keer alweer 
een mooie dag vol actuele popmuziek en theater. 
En dit alles is ook dit jaar weer helemaal gratis 
toegankelijk.

Op De Tôffel wordt om 13.30 uur afgetrapt door 
No Man’s Valley, de overtuigende winnaar van 
bandwedstrijd Op Ut Tuffelke. Het vijftal uit Horst 
speelt een soort van psychedelische 60’s orgel-
rock en barst van de energie! Het hart van 
Tommy Ebben ligt bij de rootsy folkrock van 
bijvoorbeeld Neil Young en Bruce Springsteen. 
Anno 2014 laat de Utrechtse singer/songwriter 
ook elektronische invloeden toe in zijn muziek. 
En niet zonder succes: met de single Keep A 
Light On werd Tommy Ebben in maart uitgeroe-
pen tot 3FM Serious Talent.

Over naar Het Andere Podium. Daar wordt het 
bal geopend door vier oudgedienden uit 
Eindhoven Rockcity: D Deadly. Onder aanvoering 
van zanger Denvis en geinspireerd door Mark 
Lanegan, Big Star en Elliot Smith bracht het 
kwartet afgelopen najaar met zijn debuut 
Everyone Gets The Song They Deserve een 
album uit vol fijne gitaarliedjes. Prachtplaat. Ook 
kleine punkertjes worden groot. En dan mag je 
ook van popmuziek gaan houden. Of van 
vlijmscherpe 60’s garage. Of van surf. De After-
partees spelen een soort van powerpop -waarin 
al die voorliefdes zijn terug te horen. Op Pinkpop 
bouwden de vijf uit Horst een groot feest, twee 
weken daarna doen ze dit ongetwijfeld opnieuw!

Terug naar Het Ene Podium, naar The Silverfa-
ces. Twee jongens, twee meiden… één grote be-
lofte. Aanstekelijke rock met een vleugje sixties, 
psychedelica en blues. Denk bijvoorbeeld aan 
The Raconteurs van Jack White. The Silverfa-
ces wonnen in november 2013 de Amsterdamse 
Popprijs. En daar zal het niet bij blijven. In Bells 
Of Youth spelen louter meiden, vijf om precies te 
zijn. Vijf vriendinnen ook die grote indruk maak-
ten tijdens de laatste editie van de Popronde en 
door muziektijdschrijft OOR bestempeld werden 
als één van de beloftes voor 2014. In maart ver-
scheen het debuut BOY, een album vol frisse in-
diepop en harmonische electrofolk. Bloedmooie 
liedjes in elk geval.

Het intieme en sfeervolle Koningskerkje is voor 
de tiende keer hét podium voor mooie ‘kleine’ 
akoestische optredens voor de liefhebber. Gast-
heer BJ Baartmans ontvangt achtereenvolgens 
Wolf In Loveland (harmonieuze folkrock in de 
geest van Bob Dylan en Neil Young), André van 
den Boogaart (rauwe Brabantse liedjesmaker met 
een eerlijke en ongezouten inborst), Miss Molly 
& Me (opgewekt folkduo van internationale allu-
re), Anneke van Giersbergen (veelzijdig voorma-
lig Gathering frontvrouw schittert in haar eentje), 
Eric Devries (begenadigd singer/songwriter gros-
siert in rootsjuweeltjes, vandaag als trio) en Dotan 
(kleine liedjes, grootse liedjes… dynamisch, rauw, 
intens en soms dreigend).
 

VIERLINGSBEEK STAAT WEER OP DE TÔFFEL!
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Anneke van Giersbergen

Dotan

Op Het Andere Podium is inmiddels de bom 
gebarsten met Psycho 44. Snedige punky gitaren 
voortgestuwd door een nijdige ritmesectie zorgen 
voor een opwindende soort elektronische stoner-
rock. Hard, ruw en bijzonder catchy. De vier 
rockers uit Antwerpen deelde het podium met 
hun helden van Queens Of The Stone Age en 
waren griezelig goed op Pukkelpop 2013. Ook 
uit België maar van een geheel andere muzikale 
orde is Coely. Slechts 19 lentes jong maar nu al 
de koningin van de hiphop bij onze Zuiderburen. 
De rapster was supportact voor Kendrick Lamar, 
Snoop Dogg en Nas en speelde op de afterparty 

van Kanye West in de HMH. Vorige zomer 
zomer stond Coely op meer dan 30 festivals en 
dit jaar wordt het niet veel anders. Na Paaspop 
zijn onder andere Festival Mundial, Parkpop en 
Solar Weekend aan de beurt. Maar eerst Op 
De Tôffel natuurlijk!

Town Of Saints

Op Het Ene Podium gaat het verder met Town Of 
Saints. Een bijzonder energieke Nederlands/Finse 
band die traditionele folk combineert met heden-
daagse indiepop. Ook nieuwe langspeler Some-
thing To Fight With staat er weer vol mee, heer-
lijk. Town Of Saints speelt veel en door heel 
Europa en staat bekend om zijn wervelende en 
aanstekelijke optredens. Het bewijs hiervoor 
leverde Town Of Saints vorig jaar al tijdens Op De 
Tôffel waar het trio aantrad in een dolenthousiast 
Koningskerkje. 

Taymir

Taymir maakt popliedjes in de beattraditie van de 
sixties maar met de ballen van Arctic Monkeys en 
het venijn van The Strokes. En het gaat snel met 
de Hagenezen. Begin 2013 opgericht ligt eind van 
dat jaar het luid bejubelde debuut Phosphene al 
in de winkels. De single Aaaaah! Is een radiohit, 
de band doet een succesvolle clubtour en 
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Taymir speelt op Noorderslag, Paaspop en Pink-
pop. 2014 zou zo maar eens het jaar van Taymir 
kunnen zijn.

Even bijkomen van de stortvloed aan muziek? 
Ook dit jaar is er tijdens Op De Tôffel weer straat-
theater. Twee acts komen het Vrijthof onveilig 
maken en zorgen ervoor dat er tijdens ODT14 
ook nog gelachen kan worden: Jezus’ Miracle 
Lab (Jezus is terug op aarde!) en Het Zaligheids-
gevoel (zalvende gelukzaligheid, HEERlijk ont-
spannend). Zoek ze op of kom ze tegen en geniet 
ervan.

Jebroer

Weer terug naar Het Andere Podium. Daar staat 
Jebroer. Met een paar State Awards op zak, de 
uitverkiezing tot 3FM Serious Talent, hits als Btje 
Vliegen Tog, Nooit Meer Slapen en Allemaal 
Lichten, de EP Broederschap, vele shows in 
Nederland, België en Spanje, het debuutalbum 
Gouden Tranen en miljoenen views op YouTube 
is het duidelijk: niemand kan nog om de Leidse 
rapper heen. Aanstekelijke hiphop met een 
vleugje hardcore, trap en electro. Energiek en ‘in 
your face’. En dat laatste geldt zeker ook voor 
The Hard Way. Een explosie aan energie, punk 
en electronica. Gewapend met een arsenaal aan 
breakbeats, hardcore kicks, beukende gitaarriffs 
en vervormde vocalen trekken de zwaargewichten
Limewax, Bong-Ra en Thrasher ten strijde op zoek 
naar de grens van het gangbare. Whrooaaah!

Op De Tôffel 2014 wordt afgesloten door Knarse-
tand. Een tienkoppig collectief rond producer 
Martijn Holtslag dat drum ‘n' bass, reggae, latin, 
balkan, dubstep, ska en pop in de blender gooit 
om er een heerlijke cocktail van te maken vol 
rollende bassen, lekkere reggaelicks, spannende 
breaks en spetterende blazers. Er mag gedanst 
worden!

Knarsetand

Naast alle muziek en theater is er ook een uitge-
breide festivalmarkt met diverse snuisterijen. 
De presentatie van het geheel is in handen van 
Denvis, artistiek duizendpoot van beroep.

Het is voor de bezoekers verboden om eigen 
drank mee naar het festivalterrein te nemen. 
Op De Tôffel is een gratis toegankelijk festival 
en wil dat graag blijven. Inkomsten uit de 
horeca zijn voor de organisatie dan ook on-
misbaar. Vandaar dat het meenemen en 
nuttigen van eigen drank niet is toegestaan.

Alle informatie over Op De Tôffel 2014 is te 
vinden op www.opdetoffel.nl. 
Volg Op De Tôffel op twitter: 
@opdetoffel en #ODT14.

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE
ZONDAG 22 JUNI > VRIJTHOF VIERLINGSBEEK 
> AANVANG 13.30 UUR > ENTREE GRATIS

NO MAN’S VALLEY | SPANGE BATTA & RICK 
VIO | D DEADLY | ANDRÉ VAN DEN BOOGAART 
| ERIC DEVRIES | WOLF IN LOVELAND | MISS 
MOLLY & ME | DOTAN | ANNEKE VAN GIERS-
BERGEN | TOMMY EBBEN | THE SILVERFACES | 
THE HARD WAY | PSYCHO 44 | AFTERPARTEES 
| KNARSETAND | BELLS OF YOUTH | COELY | 
JEBROER | TOWN OF SAINTS | TAYMIR | JEZUS´ 
MIRACLE LAB | HET ZALIGHEIDSGEVOEL

www.opdetoffel.nl | @opdetoffel | #ODT14
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50  adverteren

doet verkopen
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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                                                   

 
 

 

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.

          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

Te koop verse aardbeien 

H. Linssen, Op den Bosch 4

Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag:

13.30-18.00 uur
Vrijdag:  9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur

Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
Zondag en Dinsdag gesloten

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

SPAARACTIE
  

Elke 11e zak honden- of kattenvoer 
 

          GRATIS* 
  

                     *Vraag naar de voorwaarden in de winkel 
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Warme Bakker Degen
Reclame: 16 t/m 21 juni
	 ●	 Kleine abrikozenvlaai € 4,50
	 ●	 5 assorti harde broodjes € 1,80
	 ●	 Extra/dubbel donkerbrood € 2,25

Reclame: 23 t/m 28 juni
	 ●	 Zomervlaai € 10,25
 ●	 4 Kwarkbollen + 1 gratis
 ●	 Columbus brood rijk aan Chiazaad  
  en boekweit € 2,70
 
 Irenestraat 2  
 5825 CB Overloon
 Tel: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl

Kom snel langs en vraag naar de mogelijkheden!

Dé beste oplossing tegen muggen & insecten. Gun 
uzelf en uw kinderen een goede nachtrust met de 
horren van Luxaflex®. Gratis meten en monteren!

Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek

Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl

www.siebertcolorsathome.nl

HET IS WEER TIJD VOOR HORREN!

LAST VAN MUGGEN & INSECTEN?

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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Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   












Inloopuren op woensdag
van 16.30 tot 19.30 uur 

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282  www.Kapsalon-Jose.nl

Restaurant - Feestzaal - Catering

Kijk voor onze menukaart en 
mogelijkheden op

www.devierlinden.nl

Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637

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

 
 

 

  

  

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

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

    � Alle soorten feesten tot 1200 personen
    � Compleet verzorgde catering
    � Tapverhuur met toebehoren
    � Koffietafels
    � Vergaderingen
    � Ect............

Voor info:
Jan Nillesen        tel.: 0478-631302
Vrijthof 1            E-mail: jannillesen@ziggo.nl                                         
5821 BG  Vierlingsbeek    www.concordia-vierlingsbeek.nl
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kijk op de website www.salontoine.nl

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

25
jaar

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821



Meer dan 33.000 kleuren in lak en 

muurverf. Voor binnen en buiten. 

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
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WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

✔  VERKOOP & INKOOP
Overloon: Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
 
www.rabobank.nl/lvcm

Dag en nacht 
jouw bankzaken 

beheren
Veilig en snel 
via internet

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853


