Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen
Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag
16 juni 2015,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.
dorpsbladglobaal@home.nl
30e jaargang no. 12

10 juni 2015

Rowwen Hèze en de Plus spaaractie.
Deze maand gaan wij u via het blad Globaal op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen betreffende
Rowwen Hèze Open Air op zondag 5 juli a.s. op het Vrijthof hier in Vierlingsbeek.
Deze week willen wij u erop attenderen dat u nog tot zondag 21 juni uw verkregen kortings-vouchers van de
Plus kunt verzilveren tot een geldig ticket doe dit via www.ticketpoint.nl of rechtstreeks via
http://ticketpoint.nl/nl/evenement/234/rowwen-heze-open-air.html. Hier kiest u uit de Plus spaaractie, dan kunt
u tot max. 10 vouchers tegelijk verzilveren voor een vaste boekingsprijs. Voorkom teleurstelling en wissel uw
kortingsvouchers op tijd in voordat het niet meer mogelijk is.
Na zondag 21 juni zijn uw vouchers niet meer geldig en kunt u alleen nog maar reguliere tickets kopen voor
de prijs van € 22,50 excl. Fee. Dus laat uw vouchers niet verloren gaan. Heeft u er over, geef ze dan door
aan inwoners of kennissen die er nog geen hebben.

Indeling van de dag.
Op zondag 5 juli zal om 12.00 uur het sport
en spelprogramma van Symhonica in Sporto
beginnen. Dit geweldige spelprogramma
duurt tot uiterlijk 17.00 uur. Hierna zullen om
18.00 uur de poorten open gaan voor het
avondprogramma. Om 20.00 uur zal de band
New Generation uit Vierlingsbeek de aftrap
geven waarna na een korte pauze Rowwen
Hèze de avond af zal sluiten met hun
geheel nieuwe show "30 jaar Rowwen Hèze".
Rond de klok van 24.00 uur zullen de
poorten wagen wijd worden open gezet en
wordt eenieder verzocht om moe en voldaan
huis waards te gaan. Het veerpond
Vierlingsbeek Bergen zal extra afvaarten
doen deze avond om onze bezoekers van
de andere kant van de Maas over te zetten.
De laatste afvaart is 0.30 uur.
In de volgende Globaal meer over, terrein
indeling, bereikbaarheid van het Vrijthof,
en de overige activiteiten die plaats vinden
deze dag. Mocht u eerder op de hoogte
willen blijven van het laatste nieuws,
volg ons dan op Facebook of kijk op
www.herbergthijssen.nl .
Groetjes namens de organisatie.
Lisette Verploegen en Maarten Hermans.
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Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265. Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
28 juni
Harmonie de Herleving: Zomerconcert
bij de watermolen
5 juli
Symphonica in Sporto: Grande Finale 		
Vrijthof aanvang 13.00 uur
11-12 juli Outlands Open Air 2015
13 juli
Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR
aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te 		
Groeningen
25 juli
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196 Deze maand geen
ophaalronde oud ijzer! In augustus 		
kunt u Valentinus weer bellen.
7-11 aug Kermis Vierlingsbeek
8 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof;
aanvang: 14.00 uur
9 aug Vanaf 12.00 uur start kaartverkoop
Bèkse Biercantus 2015
20 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
20-23 aug Kindervakantie werk Vierlingsbeek en 		
Groeningen
27 aug KBO: Forel vissen in Vortum-Mullem
29 aug Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
30 aug Gêf ‘t dûr/Beek Beweegt:
Bekse Bruggeloop
1 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20.00 uur in Joffershof
4-7 sept Groeningse Kermis
2-6 sept KBO: Meerdaagse reis naar Zwitserland
5-6 sept Kunst en Cultuur festival “Schijt aan de
grens”
8 sept VOVG: Najaars- ontmoeting om
19.30 uur bij De Wildeman
14 sept Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR
aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te 		
Groeningen
17 sept KBO: Fietsmiddag
20 sept Groenings koor: Culinaire Klanken
26 sept Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890
28 sept Zonnebloem: Boottocht
28 sept VOVG: Excursie naar ijssalon Clevers
vertrek om 19.00 uur vanaf het Vrijthof
1 okt
KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof;
aanvang: 14.00 uur
6 okt
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20.00 uur in Joffershof
8 okt
VOVG: Italiaanse keuken met Margriet
Leenders 18.30 uur bij Concordia
12 okt
Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR
aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te 		
Groeningen
13 okt
VOVG: Thermaal bad Arcen vertrek
vanaf het Vrijthof om 19.00 uur
16 okt
KBO: Spellenmiddag in Joffershof;
aanvang: 14.00 uur
27 juni

Van de redactie:
●

●

●

●

Hartstikke verdiend: op zaterdag 30 mei
(30 jarig bestaan Joffershof) kregen
Annemie Raedts en Grad Willems de Speld
van Verdienste van de Gemeente Boxmeer
uit handen van Burgemeester van Soest.
Annemie is al meer dan 20 jaar secretaris
van Stg. Joffershof en zorgt voor de verhuur
van de diverse ruimtes aldaar. Bovendien is
zij vrijwilligsters bij de peuterspeelzaal.
Grad is ruim 20 jaar penningmeester bij
't Joffershof en actief betrokken bij de Kerk
en Volharding!. Waardering voor en dank
aan hen beide is zonder meer op zijn plaats!
Het was spannend voor (menig)
eindexamen-kandidaat én
Volhardingsupporter! Of voor beide de vlag
uit kan weten we inmiddels!!
Onze supporters hebben hoe dan ook
bijgedragen aan het kunstgras in Overloon
met de €5,- entree!
Ook wij hebben een glazen boeken- meeneem- uitleen- kast (onlangs voorbeelden in
het landelijke nieuws): in de Klaphekken!
De Witte Dame.
Verborgen in het zand
wachtte een dame van stand.
De lente presenteert haar als een uniek
cadeau
en tilt het culinaire leven naar een hoger
niveau!

AGENDA:
2015:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
10 juni
VOVG: Boerengolf in Nieuw-Bergen
vertrek om 13.15 uur met de fiets vanaf
het Vrijthof
14 juni
Gêf ‘t dûr : Pruuve van ége bojjem; In de
prachtige tuin en boomgaard van Huub
Siebers nabij de joodse begraafplaats.
18 juni
Zonnebloem: Gemeente middag
Maashees
21 juni
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2015
25 juni
VOVG: Fietstocht met partner of introducé
Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
IBAN: NL77 RABO 0154 3925 02
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
Website: www.vierlingsbeek-groeningen.nl

2

20 okt

24 okt
29 okt
31 okt
3 nov
4 nov
9 nov
14 nov
15 nov
16 nov
19 nov
20 nov
26 nov
28 nov
1 dec
13 dec
14 dec
15 dec
16 dec
19 dec

Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890
2 - 4 juni Zanggroep Evergreen: Revue
25 juni
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
30 juli
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196
27 aug Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914

VOVG: Bloemschikken met Irma van 		
Oeffelt van bloemsierkunst ‘September’
om 19.00 uur bij de Ezelgasterij in
Groeningen
Bèkse Biercantus 2015
KBO: Excursie
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20.00 uur in Joffershof
VOVG: Rayonavond
Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR
aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te 		
Groeningen
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
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20.00 uur in Joffershof
VOVG: Kerstmarkt van 11.00 uur tot 		
16.00 uur bij Concordia
Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR
aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te 		
Groeningen
KBO: Kerstviering in Concordia
VOVG: Kerstviering
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus 		
weer bellen.

28 mei

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

Vieringen
en
intenties
juni - juli:
16 juni:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
21 juni:
10.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering.
Dankviering Communicanten.
Intenties: Nellie Raafs - van Hout, Harrie Kessels,
Overl. ouders Piet en Mina Sommers - Hermens
en zoon Piet
23 juni:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
30 juni:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
5 juli:
9.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: Cas Bartels, Toon Voesten en overl. fam.
7 juli:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
11 juli:
19.00 uur: Kerk Maashees: eucharistieviering
14 juli:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
19 juli:
10.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering.
Kinderkerkdienst.

2016:

Ophalen oud papier (i.p.v. december
2015): Gilde, tel. 06-43246914
9 jan
CV de Keieschieters: Groeningseavond
13 jan
CV de Keieschieters: Kaartverkoop
zittingsavonden
16 jan
CV de Keieschieters: Rondbrengen
carnavalskrant
16 jan
CV de Keieschieters: Liedjesavond
23 jan
CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
24 jan
CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
29+30 jan CV de Keieschieters: Zittingsavond
30 jan
Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890
5 febr CV de Keieschieters: Carnavalsvrijdag
7 t/m 9 febr CARNAVAL
27 febr Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
26 mrt
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196
30 apr
Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914
2 jan

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.-
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Aanmelden peuterspeelzaal Pompelientje 2015-2016.

Overleden:

Fini van den Bergh – Derks, 92 jaar.
“Zelfstandig gezellig dorpsmens en nog zo bij de tijd”.

Zoals u waarschijnlijk al vernomen heeft is peuterspeelzaal Pompelientje sinds 7 april gevestigd in
de ruimte van kinderdagverblijf de Vuurtoren.

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

Wij zijn inmiddels goed gewend aan onze nieuwe
speelplek.
Ook hebben sommigen van uw misschien de Open
Dag bezocht op 30 mei.

OPROEP
In verband met het stoppen van enkele vaste
misdienaars, zijn wij dringend op zoek naar
nieuwe misdienaars.
Als misdienaar help je tijdens de mis mee met
het klaarmaken van het altaar, rinkelen van de
bellen en het aansteken van kaarsjes. Afhankelijk van het aantal misdienaars ben je ongeveer
1 keer per 4 á 6 weken aan de beurt.
Heb je interesse of wil je nog meer informatie,
neem dan contact op met het parochiecentrum,
tel. 0485-471246 (9.00-13.00 uur) of mail naar
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl

Voor het schooljaar 2015-2016 is u peuter vanaf
twee jaar welkom op peuterspeelzaal Pompelientje.
Op de peuterspeelzaal leren zij een aantal belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken met andere kinderen, op je beurt wachten en eerlijk delen. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks soepeler laten verlopen. Spelenderwijs vergroten de peuters hun ervaringswereld.
Voor ons is het fijn als we weten hoeveel peuters
er in het nieuwe schooljaar in gaan stromen.
Uitgebreide informatie over wat wij bieden en wat u
van ons kunt verwachten leest u op deze website.
www.spring-kinderopvang.nl

Bedankt Bedankt Bedankt
31 mei vierden wij onze gouden bruiloft.
Graag willen wij iedereen bedanken voor de
mooie woorden, de vele lieve felicitaties en
prachtige cadeaus die we mochten ontvangen.

Team peuterspeelzaal Pompelientje
Team kinderdagverblijf de Vuurtoren.

Ons 50-jarig huwelijksfeest werd
een onvergetelijke dag.
Piet en Jo van den Boogaard-van Kempen

Meld je nu aan voor de
Bekse Bruggenloop 2015!
Na een zeer succesvolle en gezellige eerste en
tweede editie voor deelnemers en publiek organiseert Beek Beweegt op 30 augustus a.s. voor de
3e keer de Bekse Bruggenloop. Ook dit jaar hebben we weer spannende en afwisselende routes in
petto.Alle facetten van hardlopen komen aan bod:
verharde wegen, cross met bospaden, klimmetjes
en zelfs strookjes met losse zand!

DES F1 kampioen

De jeugd Beweegt en iedereen is een
winnaar!

Zaterdag 23 mei pakte DES F1 uit Vierlingsbeek
de titel. Op de laatste speeldag werd Sporting
ST verslagen met 5-8. Op de foto staan van
links naar rechts: Margot Heuven, coach Twan
Willems en Aniek Janssen. Knielend van links
naar rechts: Lynn Pijnappels, Luna Nabuurs,
Lotte Willems en Lisanne Koenen.

De organisatie wil dit jaar vooral ook inzetten om
de jeugd meer te laten bewegen en te enthousiasmeren om mee te doen. Vorig jaar deden er veel
kinderen onder de 6 jaar mee aan de Bruggenloop
en om te voorkomen dat deze kinderen onder de
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voet worden gelopen door de grotere kinderen krijgen zij een aparte loop dit jaar; de Bambinoloop.
Ons motto: Iedere deelnemer is sowieso een
winnaar!
Ook hebben we gezien dat er diverse jonge hardlooptalenten zijn die wel interesse hebben in het
wedstrijdelement van de 5 km loop. Voor deze jonge hardlopers die met de Talentenloop meedoen
met de 5 km hebben we zeer leuke prijzen in petto.

www.bibliobeek.nl
of bel Rik Geurts 06-13041738
Werkgroep Bekse Bruggenloop.

Eerst Nederlands Open Air Darts
toernooi bij Herberg Thijssen.

KIKA

Kinderen die meedoen met de Bekse Bruggenloop,
ondersteunen de stichting Kinderen Kankervrij
www.kika.nl.
De stichting Kinderen Kankervrij financiert onderzoek naar neuroblastomen; de bij kinderen meest
voorkomende buiten de schedel gelegen tumor.
Een vorm van de vreselijke ziekte kinderkanker.
Johan Jansen uit Vierlingsbeek gaat in september,
samen met een groep klimmers, 5 bergen van meer
dan 4.000 meter beklimmen in Wallis te Zwitserland.
Op deze manier willen ze als klimmersgroep gezamenlijk maximaal € 150.000,- ophalen voor
KiKa. Johan zet zich persoonlijk in om zoveel mogelijk geld op te halen voor KiKa. Iedere klimmer,
en dus ook Johan, heeft de doelstelling om minimaal € 2.000,- sponsorgeld binnen te halen.

Meld je snel aan, en help Johan die
berg op!

Samen ondersteunen we door onze sportieve
inzet de financiering van het onderzoek naar
deze vreselijke ziekte bij kinderen
Met de Estafetteloop kunnen Bedrijfs-, Sportteams
en vriendengroepen met elkaar de battle aangaan
om het snelste team van 2015 te worden.
Hou je van een uitdaging, pak je loopschoenen en
begin te trainen voor jouw onderdeel

Op zaterdag 14 juni a.s. organiseert Herberg Thijssen het eerste Nederlands Open Air Dartstoernooi.
Het buitenterras van Herberg Thijssen zal deze
avond veranderen in een groot dartspaleis met een
tiental wedstrijdbanen en een finale baan. Het toernooi zal dus buiten plaats vinden, aan de zijkant van
onze zaal, waarbij de dartbanen buiten worden
opgesteld. Mochten de weergoden en/of de wind
ons niet gezind zijn dan verhuist het toernooi naar
binnen in de zaal van Herberg Thijssen. Het toernooi
zal bestaan uit dames en heren wedstrijden gemengd. Het is een Single toernooi met 501 poules
en waarna een knock out ronde gehouden wordt.
Vervolgens zal er een winnaars- en verliezersronde
plaatsvinden.Inschrijven voor dit toernooi kunt u via
onze website www.herbergthijssen.nl of op de avond
zelf tot 19.30 uur, aanvang wedstrijden 20.00 uur.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en de wedstrijdleiding is in handen van dartbond ‘De Brabantboel’. Inschrijfgeld bedraagt € 10,00 inclusief één consumptie. Naast een eerste, tweede en derde prijs is er
ook prijzengeld voor de verliezersronde, inschrijfgeld is prijzen geld. Wil jij verzekerd zijn van een
plek op dit Eerste Nederlandse Open Air Dartstoernooi, geef je dan snel op want vol is vol.
Tot ziens bij het Thijssen Open op zaterdag 13 juni,
aan de Spoorstraat 5 te Vierlingsbeek.

De starttijden van de Bekse Bruggenloop zijn:
5 kilometer:
10.00 uur
Talentenloop: (5 km)
10.00 uur (t/m 15 jaar)
10 kilometer:
11.00 uur
Estafetteloop: (4x 1,5 km) 12.30 uur
Kidsloop (1 km):
13.30 uur
(v.a. 6 t/m 12 jaar)
Bambinoloop (500 m):
14.00 uur (t/m 6 jaar)
Wandelaars (+ 11 km)
10.45 uur:
Gezamenlijke start.
Tussen 9.30 uur tot 13.30 uur: Vrije start
Doe mee met de Sportkidstraining van stg. Doejemee!
Op 20 juni, 27 juni en 4 juli 2015 zijn er van
10.00 uur tot 11.00 uur ‘gratis’ Sportkidstrainingen
voor de Bekse Bruggenloop georganiseerd door
Stg.Doejemee. (inschrijven voor de training kan via
de website van www.doejemee.nu).

Kom je nu al over de brug, dan pak je
een korting mee!

De voorinschrijving (ook voor kids) is geopend vanaf 15 juni 2015. Voor aanmelding en meer info zie
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Harmonie
de
Herleving

Harmonie en slagwerkgroep
“De Herleving” Vierlingsbeek
Blokfluiten, dát is leuk!

De afgelopen weken heeft uw kind kennis kunnen maken met de blokfluit- / muziekopleiding. Op school is
Marjan Jakobs in de groepen 3 en 4 geweest waar de kinderen de mogelijkheid hebben gekregen om de
blokfluit eens uit te proberen. Kinderen die meer sfeer van de blokfluitles wilden proeven zijn op de proefles
geweest.
In Vierlingsbeek worden deze muzieklessen georganiseerd door Harmonie “De Herleving” aan de hand van
de methode “Blokfluiten, dat is leuk” van Tom Stone. De opleiding duurt 1 jaar. Uw kind heeft dan een basis
om door te stromen naar een ander instrument. Dit kan dan via de harmonie of het Kunstencentrum Venray.

Kosten

De basis muziekopleiding kost € 125,00 per jaar. (Dit bedrag bestaat uit € 50,- lidmaatschap bij De Herleving,
en € 75,00 lesgeld). Dit is exclusief het blokfluit-pakket dat bestaat uit lesboekjes met CD, een muziekschrift
en de blokfluit.
Indien u deze materialen nog niet heeft, dient u deze nog aan te schaffen. Alle materialen zijn via de vereniging te koop.

Lestijden en locatie

De blokfluitlessen starten in augustus en worden op dinsdag gegeven vanaf 15.30 uur in “de Joffershof” in
Vierlingsbeek. De lessen zullen plaatsvinden in kleine groepjes, zodat alle kinderen de mogelijkheid krijgen
om het blokfluiten te leren. De blokfluitles duurt een half uur per groepje en wordt verzorgd door Marjan
Jakobs, blokfluitdocent in verschillende dorpen.
Lijkt het uw kind leuk om mee te doen?
Neem dan contact op met Marjan Jakobs, blokfluitdocent.
Bel naar 06-12772465 of mail naar jwm.jakobs@home.nl
Tijdens de eerste les in augustus zullen, in samenspraak met de ouders, groepen geformeerd worden.
Met vriendelijke groeten,
bestuur en jeugdbestuur “De Herleving”.

✂••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mijn naam is:
Adres:

_________________________________________________________________________

Buiten Schoolse Opvang: ja / nee

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode:

__________________________________________________________

Geboortedatum:___________________________________________________

Woonplaats: ___________________________________________________
Telefoon:

_______________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________ 		
Bijzonderheden: __________________________________________________________________________________________________________________________
Ik wil graag de volgende materialen bestellen:
 Kunststof blokfluit à € 10, wit
 Tom Stone lesboeken deel 1 en 2 à € 7,90
 Tom Stone meespeel-cd à € 11,90
 Doeboek voor de blokfluitles à € 8,90



roze



blauw



groen

Dit inschrijfformulier kunt u inleveren bij of mailen naar Marjan Jakobs:
jwm.jakobs@home.nl
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PLUS Wandel4daagse

De 4daagse van 2015 zit er weer op. Wij als organisatie vonden het een heel geslaagde editie. Veel
mensen hebben meegelopen en het weer zat mee,
ja op de eerste dag na, maar over het algemeen
was het goed wandelweer. Het slotfeestje bij het
JOC was gezellig, een mooi einde van een goede
4daagse.
We willen alle vrijwilligers die post hebben gezeten,
routes hebben uitgezet, routes hebben opgehaald,
verkeer hebben begeleid enz enz. hartstikke
bedanken. Zonder deze vrijwilligers zouden wij het
niet kunnen organiseren. Ook een bedankje voor
de PLUS. Zij dragen alle kosten van de 4daagse
en alle opbrengsten zijn voor het JOC. Dit jaar
hadden we voor het eerst de walkie-actie, die door
de wandelaars goed opgepakt is. We vonden het
heel moeilijk een winnaar te kiezen.
Maar het is gelukt de winnaars zijn:
 Tygo Nabuurs
 Indi Siebert
 Harriet Verstappen
 Jana en Eva
Tot volgend jaar!
Organisatie Plus wandel4daagse
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nooit heeft plaats gehad!
Helemaal waar is dit niet want wie langs de school
komt ziet in de fietsenstalling nog de prachtige
graffiti hangen die de kinderen hebben gemaakt in
de aanloop naar de meer dan geslaagde kunstmanifestatie het voorbije Hemelvaartweekeinde.
Het weer was de route deze keer beter gezind dan
twee jaar geleden. Op een wat frisse en natte
zaterdag na, was het de andere drie dagen prima
weer om een mooi stukje te lopen en in prachtige
tuinen naar zeer afwisselende en verrassende
kunst te kijken. En dat hebben dan ook zeer veel
mensen gedaan. Sommigen kwamen zelfs een
tweede dag terug.

(zaal) voetballers gevraagd
Sinds jaar en dag, begeven zich een stel voornamelijk 40 plussers (inmiddels 50+ en 60+)
zich richting sporthal Maashees om daar op
woensdagavond tegen een balletje te trappen.
Daar er in de loop van de jaren, toch wat afvallers zijn geweest, hebben we op dit moment
een erg lage bezetting. Wat jeugd (20 plussers)
voetbalt dan graag mee maar alleen op afroep.
Graag zien wij de basis een beetje versterkt.
Wie is (haast) uit gevoetbald op het veld en wil
toch zijn conditie op peil houden door wekelijks
een uurtje te voetballen.
Interesse of meer weten, bel even Bert Verbeeten (0478 631238) of Sjaak Verstegen
(0620614609).
Wij horen graag

18 Mei visten onze leden op forel bij visvijver
'De Uitkomst'. Ondanks de niet al te beste
weersvoorspellingen kwamen alle deelnemers op
de fiets naar Vortum-Mullem om daar een hengeltje
uit te gooien. Het was voor enkelen wel even
wennen omdat ze nog nooit hadden gevist, maar
bij anderen kwamen herinneringen van vroeger
naar boven, herinneringen aan de tijd dat ze als
kind met hun ouders gingen vissen. Onze leden
waren heel enthousiast bezig; zij maakten aas aan
de haak, vingen vervolgens een forel, ze haalden
de vis van de haak, al dan niet met hulp, en er
waren zelfs enkele dames die de vis de genadeklap durfden te geven... Na afloop ging iedereen
tevreden naar huis met heerlijke gerookte vis.
Foto's van ons vis-uitje kunt u bekijken op onze
website http://vovg.jimdo.com
Daar kunt u trouwens ook van de meeste
activiteiten verslagjes lezen en foto's bekijken.
De 1e helft van ons programma voor 2015 zit er
weer bijna op. Maar niet voordat we 25 juni nog op
de fiets stappen voor onze jaarlijkse fietstocht.
Iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld krijgt
van te voren nog een uitnodiging.

(foto: Mieke Arts)
Bezoekers roemden het kunstevenement om het
kwalitatief hoge niveau, de diversiteit, de prachtige
locaties en de passie en beleving die de kunstenaars met hun werk toevoegden. De kunstenaars
waren op hun beurt zeer te spreken over organisatie, locaties, persoonlijke aandacht en verzorging
en vooral ook de sfeer. Zij waren dan ook zeer genereus in het uitdelen van hun complimenten naar
alle vrijwilligers. De werkgroep Kunstroute en het
Bestuur van de Stichting Mariakapel sluiten zich
daar van harte bij aan. Iedereen die op wat voor
manier dan ook heeft meegedaan of bijgedragen
kan met zeer veel plezier en voldoening terugkijken
op deze onvergetelijke KUNSTROUTE 2015.
Enkele wetenswaardigheden:
39 kunstenaars hebben gedurende vier dagen
geëxposeerd op 27 locaties.
 We mochten ca. 3000 bezoekers ontvangen.
 De 80 kinderen van de basisschool werkten een
dag aan een zeer geslaagde graffiti workshop.
 Er is een prachtig vormgegeven catalogus uitgebracht met daarin niet alleen een routebeschrijving en informatie over de deelnemers, maar
ook een kalender met als thema vrouwen in de
kunst.
 In het kader van dit thema zijn 32 kunstpanelen
vervaardigd en tentoongesteld.
 4 dagwinnaars van de kunstpuzzel hebben een
paneel mogen uitzoeken en in ontvangst mogen
nemen tijdens de afsluiting op zondag.
 Rondom en tijdens de Kunstroute zijn oa door


Kunstroute 2015 hartverwarmend
geslaagd
De banieren zijn gestreken, de kunstwerken staan
terug op hun plekje in de verschillende ateliers of
te pronken bij de nieuwe eigenaars, de straten van
Holthees-Smakt liggen er weer stil en verlaten bij,
kunstenaars en bezoekers zijn naar huis, de boel
is weer aan kant ... alsof de KUNSTROUTE 2015
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Expositie leerlingen
schildersatelier in Vierlingsbeek.

Blos tv en Tv land van Cuijk tv-opnamen gemaakt.
Op de website www.mariakapel.nl staat een
fotoalbum dat een indruk geeft van het evenement. Daarnaast zijn er veel foto’s te zien op
de facebook pagina’s van de Mariakapel en de
Kunstroute.

Op zondag 14 juni 2015 is er een expositie in de
tuin van het monumentaal pand in de Spoorstraat
19 in Vierlingsbeek .
10 cursisten van schildersatelier Anny Deenen
zullen deze zondag hun kunnen op het
schilderdoek presenteren.

Harmonie
de
Herleving

U bent van harte welkom alle schilderijen te
komen bewonderen.
Vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar.

28 juni 2015:
Zomerconcert De Herleving
Met de vele activiteiten die in en rond juni altijd in
Vierlingsbeek plaatsvinden, is het altijd even zoeken naar een tijdstip waarop De Herleving haar
jaarlijkse zomerconcert kan houden. Waar we eerder altijd voor een avond kozen, leek nu de zondagochtend het meest geschikt. En wel die van 28
juni 2015!
Zoals dat hoort op een luchtig en zomers buitenconcert, zal De Herleving vooral pop- en lichte
muziek spelen. Denk aan Happy (Pharell Williams)
en Atlas (Coldplay), waarbij ook jeugd en
slagwerkgroep van zich zullen laten horen. Maar
misschien wel het leukste stuk van komend
concert is Efteling Highlights, een verzameling van
muzikale thema's uit attractiepark De Efteling.
Aangezien 94% van de Nederlanders wel eens
een bezoek aan dit attractiepark heeft gebracht,
zult ook ú al deze thema's vast herkennen!

Schildersatelier Anny is reeds enkele jaren actief in
het geven van workshops en biedt schildercursussen aan. Met een klein groepje gaat U aan de slag
om iets moois voor u zelf of een ander te maken.
Ervaring is niet vereist.
In september 2015 starten de nieuwe cursussen
en workshops weer.
Heeft U interesse of vragen hierover.
Informatie is te verkrijgen op 14 juni tijdens de
expositie en via telefoonnummer 0478-631279.

Dus: vraagt u zich af hoe de thema's van Fata
Morgana en Villa Volta ook al weer gingen?
Wilt u griezelen bij Danse Macabre, het thema van
het spookslot? En bent u niet bang om het
deuntje van Carnaval Festival nog dagen in uw
hoofd te hebben? Wandel dan op 29 juni eens
richting de watermolen, of eindig er uw fietstochtje.
U zult er kunnen genieten van een heerlijk potje
muziek van de blokfluitleerlingen, de jeugdleden,
de harmonie en slagwerkgroep! Met een lekker
drankje erbij én ongetwijfeld met een heerlijk
ochtendzonnetje!
Tot ziens op zondag 28 juni!
Wie:

Harmonie en slagwerkgroep
De Herleving
Waar:
bij de watermolen, Grote Straat
(bij slecht weer bij Concordia)
Wanneer: zondag 28 juni 2015
Hoe laat: 11.00 - 13.00 uur
Website: www.herleving.nl
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VIERLINGSBEEK
STAAT WEER
OP DE TÔFFEL!
Op zondag 21 juni is het
Vrijthof wederom het decor voor Op De Tôffel.
Voor de 23e keer alweer een mooie dag vol fijne
popmuziek van vandaag de dag. En dit alles is ook
dit jaar weer helemaal gratis toegankelijk.
Het intieme en sfeervolle Koningskerkje is wederom hét podium voor mooie ‘kleine’ akoestische optredens. Gastheer BJ Baartmans ontvangt de singer-songwriters Kelvin Klaassen (winnaar Songwedstrijd Land van Cuijk), Royal Parks (alter ego
van Diederik Nomden bekend van Alamo Race
Track, Johan en Daryll-Ann, dat teruggrijpt op
vroeg jaren ’70 singer-songwriters en Westcoastpop), Spanjers, Dijsseldonk & Planteijdt (supertrio
met prachtige samenzang en een voorliefde voor
The Band), Ton Engels (rootsy singersongwriterpop in het Midden-Limburgs dialect), Man From
The South (duistere folk en melancholische americana uit Eindhoven) en Emil Landman (3FM Serious Talent vol kleurrijke verhalen verpakt in liedjes
die doen denken aan Thomas Dybdahl, Ben Howard en Ray LaMontagne).

Op De Tôffel wordt om 13.30 uur afgetrapt door
The Super Soakers, de overtuigende winnaar van
bandwedstrijd Op Ut Tuffelke. Deze vier jonge honden uit Boxmeer spelen pakkende gitaarpop en
barsten van het talent. De jaren 60 herleven bij
The Black Marble Selection. Sixties psychedelica,
rauwe rhythm & blues, fuzzy garagerock en natuurlijk de onvervalste beatmuziek. De zes nozems uit
Tilburg deden het al op De Wereld Draait Buiten,
Zwarte Cross, Down The Rabbit Hole en heel vaak
met The Kik en leverden met Under Her Spell een
authentieke sixtiesklassier af.
Over naar Het Andere Podium. Daar wordt het bal
geopend door stonersensatie Yama. De vier mannen uit Tilburg en Utrecht mixen stoner, doom en
grunge tot een heerlijke bak herrie zoals te horen
op het debuutalbum Ananta. Niet voor niets speelde Yama in het voorprogramma van geestverwanten als Graveyard, Goatsnake en Orange Goblin
en stonden de rockers op het befaamde Roadburn
festival. En er wordt vrolijk verder gerockt door Het
Universumpje. Nederlandstalige stonerrock maar
dan net even anders. Een zware, door gitaren gedomineerde, groovende sound met spitsvondige
teksten. Queens Of The Stone Age meets Spinvis. De Grenzen Van Het Toelaatbare, zo heet het
album, Groene Bananen de single. Een beetje
vreemd maar heel erg lekker.

Op Het Andere Podium lijkt het inmiddels alsof
Arctic Monkeys aan een tweede jeugd zijn begonnen. Alleen komen de vier jonkies op het podium
niet uit Sheffield maar gewoon uit Amsterdam en
noemen ze zich Palio SuperSpeed Donkey. Een
jaar of vier geleden begonnen met een gemiddelde
leeftijd van nog geen vijtien jaar en behalve door
de britpop ook geinspireerd door klassieke helden als Pixies en Pavement. Vier jaar, vele optredens, lovende kritieken, de ziekte van Pfeiffer en
het eindexamen op het Barlaeus Gymnasium verder is er dan het debuutalbum A Funny Sunrise en
staan de Donkeys Op De Tôffel. Eindelijk! Casa De
La Muerte speelt licht ontvlambare HellbillyMexicanBalkanNederbeatrock! Ga d’r maar aan staan.
Het Noord-Hollandse collectief draait er zijn hand
niet voor om en laat iedereen stampen en zweten.
Dit wordt feest!

Terug naar Het Ene Podium, naar Orange Skyline.
Dit jonge kwartet grossiert in bijzonder catchy indierock. Inspiratie hiervoor halen de Groningers uit
de muziek uit de jaren ‘60 en van bands als Oasis, The Libertines en The Strokes. Het gaat goed
met Orange Skyline, de band werd uitgeroepen
tot 3FM Serious Talent en maakte grote indruk tijdens de prestigieuze Noorderslag. Voorlopig hoogtepunt: de hit Rapture. Het Overijsselse noiserocktrio Paceshifters tapt uit een heel ander vaatje.
Overstuurde gitaren, loeiharde drums, scheurende bas en rauwe vocalen verpakt in gruizige rock
in de beste Amerikaanse rocktraditie van de jaren
’90. Afgelopen najaar verscheen het derde album
Breach waarmee Paceshifters zijn status meer dan
waarmaakt. Een status die het energieke drietal al
jarenlang hoog houdt met dampende shows in binnen- en buitenland en op festivals als Paaspop,
Groezrock, Dauwpop en Pinkpop.
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Op Het Ene Podium gaat het verder met Rondé.
Amper een jaar geleden begonnen als schoolproject op de Herman Brood Academie. En in die korte tijd hebben de vier jongens en het ene meisje al
een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd:
de debuutsingle Run werd een grote hit, Rondé
nam met veel succes deel aan de Popronde, werd
uitgeroepen tot OOR-Talent, speelde bij DWDD,
stond op de Noorderslag en won de Serious Talent
Award. Na een verplicht herstel van zangeres Rikki
Borgelt wegens een stemoperatie is het vijftal helemaal terug met de Megahit We Are One. Lekkere
indiepop waar je op kunt dansen. Rondé is dé grote belofte voor 2015!

Helemaal niet zo misselijk is het gesteld met de
horrorrappers van Dope D.O.D. Met hun grimmige mix van hiphop en dubstep gooien ze hoge
ogen in binnen- en buitenland en hebben ze fans
over de hele wereld. Hun video’s hebben miljoenen
views en collega’s als Limp Bizkit, Korn, Wu-Tang
Clan en Snoop Dogg nodigden de Groningers uit
als hun voorprogramma. Midden in een Europese
tour houdt Dope D.O.D. even halt in Vierlingsbeek.
Voor één dag ook even een Europese stad.

Op De Tôffel 2015 wordt afgesloten door TenTemPiés. Dit internationale collectief uit Amsterdam
serveert een exotische cocktail van ska, latin, mestizo, rock, reggae. Denk aan Manu Chao, denk aan
La Pegatina, denk aan Gogol Bordello. Geloof ons:
TenTemPiés staat garant voor één groot bruisend
fiesta!

The Deaf staat garant voor een opwindende portie rock ‘n’ roll van de bovenste plank. Het Haagse
kwartet rond Spike, natuurlijk ook bekend als gitarist van Di-Rect, laat zich graag inspireren door de
beat en garagerock uit de 60’s. Drie jaar na het debuut Toot, Whistle, Plunk, Boom! verscheen eind
vorig jaar de goed ontvangen tweede plaat, simpelweg The Deaf genaamd. Prachtplaat. Rock ‘n’ roll
zoals rock ‘n’ roll hoort te zijn: schurend en smerig maar o zo lekkah. Volkomen terecht staat The
Deaf dit jaar op Pinkpop. Kunnen ze goed warmdraaien voor Op De Tôffel.

Naast alle muziek is er ook een uitgebreide festivalmarkt met diverse etenswaren en snuisterijen. De presentatie van het geheel is in handen van
Marco Roelofs, theatermaker en voormalig frontman van Heideroosjes.
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 onmisbaar. Vandaar dat het
meenemen en nuttigen van eigen drank niet is toegestaan.

Weer terug naar Het Andere Podium. Daar staan
Stepherd & Skinto. Illustere rappers uit de Nouveau Riche-stal waar ook Mr. Polska, Boaz van de
Beatz en Jebroer toe behoren. Een duo met een
bijzondere chemie en aanstekelijk plezier. En met
de gave om nummers te schrijven die niet meer
uit je hoofd willen. Samen met Jebroer scoorden
Stepherd & Skinto een hit in België met Banaan en
in Nederland was daar ineens het geweldige Brak
Obama. ‘Thunderdome in mijn hoofd, ik ben een
misselijk kind. Wasmachine in mijn maag. Ik ben
een misselijk kind.’

Alle informatie over Op De Tôffel 2015 is te vinden
op www.opdetoffel.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 | #ODT15
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Stichting Op De Tôffel dankt:
Alle Vrijwilligers
Onze Bluumkes
A&P Zeefdruk
A. Theunissen Constructies BV
A2C - Accountants
ABC Afbouwcentre
Actio Verhuur
Adr. Spierings BV
Machinehandel & Koeltechniek
Advocaat Mw. Mr. H.C. Egger-van Oppen
Allroundservice Vierlingsbeek
Arno Thijssen Stukadoors & Texwerk
Assieswares.nl
Atelier Mai Way Hairstyle
Auto- en Motorrijschool Peeters
Auto Venray
Autobedrijf Harm Martens
Autobedrijf Kusters BV
Automaterialen De Elzen / Brezan
Autorijschool Succes
Autoservice Kamps
Bardoel Tuin- en Bestratingsspecialist
Bas Winkelmolen
Basisschool Laurentiushof
Beauty Salon 'Mooi Meisje'
Beautysalon Chantal
Berly-Fleur
Blommestein Hoveniers
Boomkwekerij De Schans
Boomkwekerijen Bardoel BV
Boomwereld
Bouw en Klus op Maat René Gerrits
Bouwbedrijf A.G. School
Bouwbedrijf Fa. Koenen & Zn.
Broeder Metaaltechniek
Broeren Opleidingen
Café Zaal Restaurant De Wildeman
Cafetaria De Zwaan
Cafetaria Happy Corner
Colors@Home Siebert Wonen
Creemers Glas- Schilder- en
Onderhoudswerken
Cybox Internet & Communicatie
De Haas Verhuur
De Vos Containerservice
Derde Divisie
Détech Engineering
Dierencentrum Ommehof
Djeenz
Dorpsblad Globaal
Dutch Cups
E.H. Tan Tandarts
EHBO Vereniging Vierlingsbeek
Evers Installatieburo BV
Evers Melkveehouderij
Fam. Arts
Fam. Van den Boogaard
Festivalinfo.nl
Finidi Groothandel in Carnaval en Feest
Fixet Bouwmarkt
FPK
Frans Thijs Wielerspeciaalzaak
G. de Groot Bouw
G. Reijnders Tegelwerken
Gemeente Boxmeer
Grafisch Vierlingsbeek
Grand Café Broer & Zus
Grenswerk
Groenkompas
Gryphus
Harmonie De Herleving
Haveco Zitmeubelen
Herberg Thijssen
Het Binnenhof Maashees
Hotel Asteria
Hoveniersbedrijf Keuten Van Loon
Hyfass Adviesgroep
IJssalon Clevers
InBev AB Nederland / Jupiler
Innoting BV
InternActief
J. van Kempen Techniek

Jabo Landbouw / Technische Handel
Jacobs & Smits Metaalbewerking BV
Jansen Bouwontwikkeling BV
Jaro-Controls
Jenniskens Dakbedekking
Jeroen Stevens Grondverzet
Jip Vormgeving
Joren Klauwverzorging
Juf Michelle Studiebegeleiding
K. Joosten-Graat - Therapeutische
Elastische Kousen
Kampeercentrum Vierlingsbeek
Kapsalon - Nagelstudio José
Ketelaars Bouwhulp
Keulen Automaterialen
Klinkerboerderij
Klusbedrijf Fons Peltenburg
Klusbedrijf Vierlingsbeek
Kremers Autobanden
Kuda Electro BV
Kusters Catering
Kwekerij De Kamp
L. Akkermans Boomkwekerij BV
Landbouwmechanisatiebedrijf Th. Peeters
Landvancuijk.nl
Leeijen Metsel- & Tegelwerk
LekkerBèks
LIHO Telecom & Safety Systems
LIMA Machinale Houtbewerking
Maasland Radio
Manege Klaphekken
Mar-Oil Smeermiddelen
Metselbedrijf Remi de Hoog
Mini-Camping De Brunk
Montagebedrijf Bliksemtechniek
Motor Service Vierlingsbeek
Mulders Auto’s
NLmeubel
Notariskantoor Vierlingsbeek
Oikia Advies
P. Gooren Administraties
PEPSI
PLUS Verbeeten
QL Risk & Insurance Management
R&R van Rens Boomkwekerij
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen
REMAX PC
Rienties Tuinmachines BV
ROC Gilde Opleidingen Hout & Meubel
Salon Toine
SATO Evenementen
Schildersbedrijf Romeo Hendriks
Slagerij Roland Centen
Smits Sound
Smitty Webdesign
Sport Lavit Holland
Stevens Hout VOF
Strand- en Natuurbad 't Schaartven
Syntax Personeelsdiensten BV
System Intelligence
‘t Genot Ambachtelijk Pannekoekenrestaurant
Tandartspraktijk Molenbeek
Tapijthuis Boxmeer
Teun Nabuurs BV
The Phone House
Timmermans Gerard en Mariëlle
Van den Akker & Blenckers Stukadoors
Van den Boogaard Veerdienst
Vierlingsbeek-Bergen
Van der Wouw Design
Van Welie Opleiding en Advies
Veehouderij Verstegen
Venlona Licht- en Geluidsystemen
Verhuurbedrijf Lumar B.V.
Verkeersschool Beumers
Vierlingsbeek Company
Vitelia
VTS-Transport
Welcom bij Janssen
Wilbert Jeuken Hoeve de Knol
Wim Geurts
Zalencentrum Concordia

Oploo
Groeningen
Deurne
Vierlingsbeek
Boxmeer
Rijkevoort
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Venray
Venray
Vortum-Mullem
Vierlingsbeek
Boxmeer
Vierlingsbeek
Heijen
Vierlingsbeek
Groeningen
Vierlingsbeek
Bangkok
Vierlingsbeek
Overloon
Vierlingsbeek
Groeningen
Groeningen
Geijsteren
Groeningen
Groeningen
Holthees
Vortum-Mullem
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Overloon
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Boxmeer
Milsbeek
Boxmeer
Eindhoven
Eindhoven
Vierlingsbeek
Overloon
Vierlingsbeek
Lelystad
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Amsterdam
Oostrum
Overloon
Den Haag
Vierlingsbeek
Deurne
Vierlingsbeek
Boxmeer
Vierlingsbeek
Overloon
Venlo
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Maashees
Venray
Merselo
Nieuw-Bergen
Overloon
Breda
Cuijk
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
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Maashees
Boxmeer
Wijchen
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Maashees
Vierlingsbeek
Groeningen
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Groeningen
Bergen (Lb)
Vierlingsbeek
Maashees
Vierlingsbeek
Maashees
Groeningen
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Maashees
Vortum-Mullem
Boxmeer
Groeningen
Vierlingsbeek
Nuenen
Vierlingsbeek
Bergen (Lb)
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Groeningen
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Bunnik
Vierlingsbeek
Venray
Vierlingsbeek
Boxmeer
Vierlingsbeek
Maashees
Venlo
Overloon
Boxmeer
Vierlingsbeek
Overloon
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Venray
Groeningen
Vierlingsbeek
Mill
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Boxmeer
Vortum-Mullem
Boxmeer
Vierlingsbeek
De Rips
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Venlo
Horst
Nieuw-Bergen
Vierlingsbeek
Oirlo
Boxmeer
Boxmeer
Holthees
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek

Treffer

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

Maasziekenhuis:
gratis handmassages
De weduwe van 80 gaat er eens rustig voor zitten.
Zij heeft zich aangemeld voor een handmassage.
“Laat ik het maar eens proberen, lijkt me wel lekker.”
En dan, na enkele minuten, breekt ze en rollen er
tranen over haar wangen. “Sorry hoor, maar ik ben
al twintig jaar lang niet meer aangeraakt, heb ik geen
lijfelijk contact meer gehad. Ik wist niet dat ik dit zó
erg heb gemist dat het dit bij mij zou losmaken.”

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

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

Getrainde vrijwilligers

kusterscatering.nl

En dat terwijl de handmassages in het Maasziekenhuis ‘slechts’ bedoeld zijn voor een moment
van ontspanning, extra aandacht voor de patiënt.
Even ook afleiding van pijn en ziekte. Behalve enkele verpleegkundigen zijn het vooral speciaal
daarin getrainde vrijwilligers, die zich liefdevol van
deze taak kwijten.

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

Jaarlijks bijdrage ‘Vrienden’

Het is één van die extraatjes vanuit de mensgerichte Planetree-gedachte die het Maasziekenhuis
aanhangt. De start is mede mogelijk gemaakt door
een jaarlijkse bijdrage van de stichting ‘Vrienden
van het Maasziekenhuis’.

Elke ochtend

BROEREN

Elke ochtend van 9.30 tot 12.30 uur zijn enkele van
de twaalf massage-vrijwilligers in huis voor de gratis
handmassages. Meestal gaat het om patiënten van
de afdeling oncologie en kwetsbare, oudere
patiënten van de overige afdelingen.
In samenspraak met de verpleegkundigen op hun
afdeling kunnen zij worden ingeroosterd.

Aandacht via folders

Met behulp van foldertjes worden de patiënten van
het Maasziekenhuis op dit extraatje geattendeerd.
En daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt, zo
laten de initiatiefnemers Mieke van Rullen,
Henriëtte Hermans en Jet Verrijdt weten.

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

bouwadvies en -begeleiding

Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek
Telefoon: 06-290 78 108

Wellness & Beauty

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nl

v.o.f.

ZONWERING

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853
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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
Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

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







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

Steigerhouten planken
netto op lengte gezaagd

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

€ 3,80 per meter
Schootsveld 5 Vierlingsbeek
0478-632232

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA
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Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Warme Bakker Degen

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

Reclame: 15 t/m 20 juni
● Tegeltaartje voor Vader €10,00
● V-kornbrood €2,25
● Worstenbroodje €1,10

Café - Zaal

De Zandpoort

Reclame: 22 t/m 27 juni
● Zomervlaai €10,25
● Vezelbrood €2,25
● 4 Kwarkbolletjes + 1 gratis

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

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

Uw gezondheid... mijn zorg!
Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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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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
Woensdag
Zaterdag

18.00 - 22.00 uur
18.00 - 22.00 uur
08.00 - 16.00 uur

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

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk.
Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

kijk op de website www.salontoine.nl

Gespecialiseerd in:
● Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
● De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
● De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
● Hotstone en orang Malu massage
● Microdermabrasiebehandelingen
● Nu IPL ontharing

VERTROUWD
EN BETAALBAAR
BIJ U OM DE HOEK!

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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

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

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.

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

Schootsveld 2, Vierlingsbeek
0478 - 63 40 20 www.muldersautos.nl
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Bankieren bij Rabobank betekent
bankieren zoals u dat wilt.

Minder mobiel?

Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze
kantoren in Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen

Ook dan kunt u op ons rekenen!

mogelijk, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke
beperking.
In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien
Lemmens of Anja van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van
uw bankzaken.

Bel voor een bezoekafspraak
met (0485) 450 450
Een aandeel in elkaar

Judith Rouwens

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

Voor elke bijzondere
activiteit of feestje!
www.ezelgasterij.nl
Tel: 06-11150846

Open dagelijks:
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

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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