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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

14 juli 2015, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

30e jaargang no. 14                     8 juli 2015

Op zondag 12 juli 2015 zal vanaf 12.00 uur op schietterrein “De Lêmse Kuul” aan de Maasstraat 
te Groeningen een schietconcours plaatsvinden, speciaal voor ongeoefende schutters die graag kennis 
willen maken met de schietsport. Aan dit schietconcours kan iedereen deelnemen zowel aan individuele 
onderdelen, als aan onderdelen waarbij in viertallen wordt geschoten.

Er zal worden geschoten op houten klosjes en op metalen schijfjes en er zullen bekers, wisselbekers, 
medailles en levensmiddelenpakketten te winnen zijn. De deelnamekosten bedragen € 5,00 voor een viertal 
en € 1,00 voor een individu (de benodigde schietpatronen zitten bij de kosten inbegrepen). 
Voordat de wedstrijden beginnen zal er uitleg worden gegeven en kan er worden geoefend.

Wilt u een gezellige en sportieve middag beleven met uw vrienden, personeel of de leden van uw vereniging, 
dan is dit schietconcours hiervoor uitermate geschikt.

Het bestuur en de leden van het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde hopen u tijdens het schietconcours te 
mogen begroeten.

Prijsuitreiking zal rond 17:30 plaats vinden. 

Wanneer: zondag 12 juli 2015, aanvang 12.00 uur

Locatie:  schietterrein “De Lêmse Kuul” aan de  
 Maasstraat te Groeningen

Kosten:  viertal: € 5,00 / individu: € 1,00 
 (minimale leeftijd: 16 jaar)

Info: www.gildegroeningen.nl 

Belangrijk is dat iedere deelnemer een geldig 
identiteitsbewijs meeneemt (rijbewijs / paspoort / 
id-kaart)

Huisartsenpraktijk 
Mosch- van den Born 
is gesloten van 
20 juli tot en met 31 juli 2015.

Voor dringende zaken die niet kunnen 
wachten, kunt u gebruik maken van de 
waarneming: 
Letters A t/m J: 
van den Boom  tel: 0478- 641202

Letters K t/m Z: 
Mooij   tel: 0478- 642382.
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Van de redactie:
●  Geen vorst meer ná "de IJsheiligen" was dit 

jaar al niet het geval en nu is het letterlijk en 
figuurlijk zo warm dat "de mussen dood van 
het dak vallen"! De wind die we soms nogal 
verfoeien brengt nog enigszins een welkome 
afkoeling.

●  Misschien had U het ook al gezien of 
 gehoord: er staat een nieuwe bank mét 
 afvalbak aan de Maas 
 (Maasheggengebied)!.
●  De trainingen van onze Volharding-jeugd 

zijn al enkele weken afgelopen, de rapporten 
hebben de basisschoolleerlingen ook al thuis 
én de nieuwe klasindelingen met daarbij de 
namen van de leerkrachten zijn ook al 

 bekend. De laatste weken/loodjes voor de 
Zomervakantie.

●  De volgende uitgave van Globaal is de 
 laatste voor onze vakantie: deze 
 overbrugt de periode tot 19 augustus.

AGENDA:
2015:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
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
31 aug t/m 4 sept Zonnebloem: Collecte Zonnebloem
1 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
4-7 sept Groeningse Kermis
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
3 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
20 okt VOVG: Bloemschikken met Irma van   
  Oeffelt van bloemsierkunst ‘September’  
  om 19.00 uur bij de Ezelgasterij in 
  Groeningen
24 okt Bèkse Biercantus 2015
29 okt KBO: Excursie
31 okt Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
3 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 nov VOVG: Rayonavond
9 nov Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
  aanvang 20:00 uur in de Zandpoort te   
  Groeningen
14 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal
15 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht  
  Sinterklaas in Vierlingsbeek en 
  Groeningen
16 nov Lezing door de Hartstichting in de 
  Vier linden om 19.30 uur
19 nov KBO: Herfstwandeling
20 nov CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
26 nov KBO: Sinterklaas in Joffershof; 
  aanvang: 14.00 uur
28 nov Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
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1 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
13 dec VOVG: Kerstmarkt van 11.00 uur tot   
  16.00 uur bij Concordia
14 dec Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
  aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te   
  Groeningen
15 dec KBO: Kerstviering in Concordia
16 dec VOVG: Kerstviering
19 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus   
  weer bellen.

2016:
2 jan 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
28 mei 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

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

Vieringen 
en 
intenties

juli - augustus:

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.
Intenties: Harrie Botden, 6-wekendienst.

21 juli:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

28 juli:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

2 augustus:
9.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: Wim en To Gerrits, Johannes Deenen en 
Gerardina en Mina Jans, Cas Bartels, Sil en Roos 
Bruijsten-van Wagenberg, Piet Bruijsten. 

4 augustus:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

11 augustus:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

16 augustus:
10.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering. 
Kinderkerkdienst.

18 augustus:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

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

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

Harmonie
de
Herleving

Vlaaienactie “De Herleving” in 
Vierlingsbeek.

We hoeven het bijna niet meer in te leiden. Want 
met de Vierlingsbeekse kermis in het vooruitzicht 
weet u allemaal weer “hoe laat het is”. De kermis-
vlaaien-actie van De Herleving komt er weer aan. 
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Zoals u van ons gewend bent zijn het weer de be-
kende overheerlijke kermisvlaaien, waarvoor wij 
vanaf de komende week bij u aan huis komen. U 
kunt dan één of meer van uw favoriete vlaaien bij 
ons bestellen. 
Er worden maar liefst 6 soorten aangeboden. 
Heerlijke kersen- en kruimelvlaaien van bakkers-
land. Die levert trouwens ook de abrikozenvlaai en 
de appel-kruimelvlaai die dit jaar ook weer deel uit-
maken van ons assortiment.
Verder zijn er dan van de warme bakker twee soor-
ten van de meest gevraagde superlekkere sei-
zoens-vlaaien. Alle vlaaien natuurlijk van topkwa-
liteit.

We komen bij u - zoals gezegd - vanaf deze week 
de bestelling opnemen en wij vinden het fijn om 
dan direct af te rekenen. Want dat betekent, dat we 
de bestellingen snel kunnen uitvoeren. 
Wij bezorgen de vlaai(en) dan kersvers aan huis 
op zaterdag 8 augustus (kermiszaterdag) tussen 
09.30 en 12.00 uur.

Wij hopen dat u “De Herleving” ook dit jaar weer 
steunt en meedoet aan de vlaaienactie. Mocht u 
echter absoluut geen vlaai lusten, geen kermis vie-
ren of lekker met vakantie zijn en u wilt onze ver-
eniging tóch steunen, dan mag u ook gewoon een 
duit in het zakje doen.

Voor vragen kunt u terecht bij Gijs Evers (641724) 
of Jan Stoffelen (632205). 

Vorst Jordi
 
Helaas moeten wij jullie mededelen dat onze Vorst 
Jordi van Kessel heeft besloten zijn functie als 
Vorst van Carnavalsvereniging “De Keieschieters” 
Vierlingsbeek en Groeningen neer te leggen. Na 
3 jaar de functie van Vorst te hebben bekleed, zijn 
er andere zaken op zijn weg gekomen, wat hem 
heeft doen besluiten om te stoppen. Wij willen 
Jordi bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren. 
Als Vorst bekleed je namelijk een belangrijke func-
tie binnen de vereniging en samen met de Prins 
ben je het gezicht van de vereniging. Dit heeft 
Jordi, ondanks zijn jonge leeftijd, die jaren fantas-
tisch gedaan. Dus nogmaals: Jordi bedankt.
 
Via deze weg willen wij een ieder ook meteen uit-
nodigen mocht hij of zij zichzelf een geschikte kan-
didaat vinden om Vorst te worden. Voor meer infor-
matie of om jezelf aan te melden kun je terecht bij 
voorzitter Thijs Willems (06-54254000), secretaris 
Richard Tönnissen (06-41190757) of via 
info@dekeieschieters.nl.

Nieuw vanaf september 2015!
Dagbesteding bij Ezelgasterij 
‘aan de Maasheggen’.

Graag stel ik me aan jullie voor….

Ik ben Jolanda Kleijn, bestuurder en werknemer 
van Stichting Uitblinkers. Deze kleinschalige or-
ganisatie biedt ambulante begeleiding aan jonge-
ren (12+), volwassenen en ouderen met een diver-
siteit aan (complexe) hulpvragen. Vanuit deze hoe-
danigheid was ik regelmatig op zoek naar een ge-
schikte plek waar mijn cliënten hun vrije tijd of hun 
daginvulling op zinvolle wijze kunnen doorbrengen.
Zo kwam ik al zoekende bij de Ezelgasterij terecht.
Samen met Nicole heb ik een prachtig plan uitge-
werkt. Op deze wijze is er een mooie samenwer-
king ontstaan tussen dagbesteding en zorg, op een 
plek waar ook ik me thuis voel. Mijn passie voor 
mijn werk en mijn liefde voor dieren (zelf heb ik ook 
diverse ezels) kunnen op deze wijze mooi gecom-
bineerd worden.

Langzamerhand is de Ezelgasterij een ontmoe-
tingsplek geworden voor jong en oud, die even 
tot rust willen komen of een speciale activiteit wil-
len beleven. Touringcars maken graag een stop 
voor een rondleiding tijdens hun dagtrip. Jonge 
gezinnen komen voor een gezellige ezelwandel-
tocht door de natuur en vermoeide fietsers komen 
tot rust tijdens een weekendje overnachten in de 
nostalgische wijnvaten of een van de andere 
accommodaties waar het heerlijk vertoeven is. 
Bedrijfsuitjes, BBQ’S en andere partijtjes behoren 
ook tot de mogelijkheden. Op grond daarvan is 
er in 2014 een mooie binnenruimte gemaakt, die 
nieuwe mogelijkheden biedt. Steeds meer oude-
ren blijven langer thuis wonen, vandaar dat we 
naar nieuwe mogelijkheden gezocht hebben om 
nog meer mensen de gelegenheid te bieden om 
van deze prachtige plek te genieten! Deze accom-
modatie biedt mogelijkheden voor valide en minder 
valide mensen. In samenwerking met een profes-
sionele kleinschalige zorgonderneming (Stichting 
Uitblinkers) is een prachtige plan ontstaan, name-
lijk de oprichting van een dagbesteding voor vol-
wassen en ouderen met een ondersteuningsvraag.
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De dagbesteding op De Ezelgasterij vindt plaats op 
een ontspannen wijze in een prachtige groene om-
geving. Wij vinden het vooral belangrijk dat je een 
plek vindt om te kunnen zijn wie je bent, om je vei-
lig te voelen, om te genieten en om te doen wat 
bij je past. Er wordt vooral rekening gehouden met 
de individuele behoeften. Kortom: Niets moet, al-
les mag! Wij kijken naar je wensen en mogelijkhe-
den met behoud van eigen regie en verantwoorde-
lijkheid. Behoud van zelfredzaamheid is hierbij lei-
dend. Wij werken dus ook nauw samen met ande-
re organisaties die ons hierbij ondersteunen.

Persoonlijke aandacht staat bij ons hoog in het 
vaandel. Wij nemen tussendoor regelmatig ruim 
tijd om even met je te praten over hoe het met je 
gaat en hoe je je voelt. Er wordt gewerkt in kleine 
groepjes onder begeleiding van warm en betrok-
ken personeel.

De Ezelgasterij is naast dagbesteding ook een re-
creatiebedrijf. Dit betekent dat je naast alle rust 
ook gewoon onderdeel kunt en mag zijn van de 
dagelijkse bezigheden die hier plaatsvinden. Zo-
wel binnen als buiten op een leuke, gezellige, ple-
zierige manier genieten van de omgeving, van el-
kaar en natuurlijk van de vele activiteiten die aan-
wezig zijn.

Wij bieden een groot aantal activiteiten, zoals 
contact met dieren (aanraken, knuffelen en ver-
zorgen). Werken in de tuin (onderhoud, aanleg en 
kweken), wandelen met ezels, fietsen en andere 
uitstapjes. Verder het beheren van het ontmoe-
tingspunt, thematische seizoensactiviteiten, koffie 
en thee schenken op het terras of deelname aan 
diverse leerzame activiteiten. Maar gewoon ‘even 
niets hoeven’ in de stoel behoort ook tot de moge-
lijkheden.

We starten door samen te kijken wat je hulpvraag 
en behoeften zijn en we zorgen ervoor dat we het 
samen eens zijn. We maken samen een plan dat 
we regelmatig zullen bespreken om vast te stellen 
of je nog tevreden bent en of we nog voldoen aan 
dat gene wat je nodig hebt. Als je wilt, betrekken 
we hierin ook de mensen die voor jou belangrijk 
zijn.

De Ezelgasterij werkt met geregistreerde, profes-
sionele krachten en voldoet aan de gestelde kwali-
teitseisen.

Wij bieden dagbesteding ,voorlopig op dinsdag en 
donderdag, van 10.00 uur - 16.00 uur.
Iedere donderdagmiddag is er een inloopmiddag 
(13.30 - 16.00 uur) waar iedereen met vragen over 
onze dagbesteding vrijblijvend binnen mag komen. 
Koffie staat klaar!

Bij vragen over indicaties, vergoedingen, WMO, ei-
gen bijdrage, activiteiten…. Gewoon even bellen. 
Er staat altijd iemand klaar die je vragen graag vrij-
blijvend beantwoord of met je mee denkt.

Inloopmiddag: 
Donderdag tussen 13.30 uur - 16.00 uur. 
Of op afspraak.

Jolanda Kleijn (Stichting Uitblinkers) 
06-48 32 91 24 voor vragen omtrent dagbesteding 
en 
Nicole Huibers (Ezelgasterij) 06 - 11 15 08 46 voor 
verblijf en recreatie.

Stichting Uitblinkers biedt ambulante begeleiding 
aan jongeren (12+), volwassen en ouderen met 
(complexe) hulpvragen. 
Zie voor meer info: www.hulpvanuitblinkers.nl 
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Harmonie
de
Herleving

Harmonie en slagwerkgroep 
Vierlingsbeek 
“De Herleving”
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 vereni-
ging 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:  ________________________________________________________________________   Buiten Schoolse Opvang: ja / nee

Adres:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode:  _________________________________________________________  Woonplaats:  __________________________________________________

Geboortedatum: __________________________________________________  Telefoon:  ______________________________________________________

E-mail:  ____________________________________________________________   

Bijzonderheden:  _________________________________________________________________________________________________________________________  

Ik wil graag de volgende materialen bestellen:

 Kunststof blokfluit à € 10,-   wit   roze   blauw   groen 
 Tom Stone lesboeken deel 1 en 2 à € 7,90 
 Tom Stone meespeel-cd à € 11,90
 Doeboek voor de blokfluitles à € 8,90

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

✂
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Harmonie
de
Herleving

Zomerconcert De Herleving 
geslaagd!
 
Onder veel belangstelling van publiek vond op 28 juni 
2015 het zomerconcert van De Herleving plaats. Tra-
ditioneel was iedereen weer present bij de watermo-
len en dit keer waren de weergoden ons - in tegen-
stelling tot vorig jaar - gunstig gezind! Een heerlijk 
zonnetje scheen en dat maakte toch dat werken als 
Queen's Park Melody, Happy (Pharell Williams) en 
het opzwepende Party Nuts van de slagwerkgroep 
nog net wat vrolijker klonken.

Onder het genot van koffie met door harmonieleden 
gebakken taart en cake kon het publiek genieten van 
een afwisselend programma. Harmonie, slagwerk-
groep en alle leerlingen lieten zien wat zij in hun mars 
hebben! Bijzonder aan het concert waren de kruisbe-
stuivingen tussen de deelnemende onderdelen van 
de vereniging. Zo speelde de slagwerkgroep mee bij 
Atlas (Coldplay) en Two Worlds (Phil Collins). Ook 
sloten de muziekleerlingen regelmatig aan. Zelfs de 
blokfluitleerlingen - die pas een jaar les hadden - lie-
ten bij het stuk De Rattenvanger van Hamelen zien 
dat ze best al met de harmonie mee konden spelen!

Het concert was ook het moment om de blokfluit-
leerlingen die hun diploma's gehaald hadden in het 
zonnetje te zetten. Dit zijn:
Yasmine Thoonen, Clowie Creemers, Joyce Kus-
ters, Indi Siebert en Karlijn Timmermans. 

Daarnaast werden de diploma's uitgereikt aan de 
muziekleerlingen die in opleiding zijn voor een har-
monie-instrument. Dit zijn:

Marissa de Wijs voor het diploma Trompet C; Milou 
van den Boogaard, Eline van Treek en Merel Klaas-
sen voor het diploma Saxofoon B; Juul van Riswick 
en Petra Klomp voor het diploma Klarinet B 

Bovendien hebben twee leerlingen een certificaat 
ontvangen omdat zij een deel van het examen met 
goed gevolg hadden afgerond; Bart Jillesen die 
geslaagd was voor het theorie-gedeelte van klari-
net A en Isa Baltussen die geslaagd was voor het 
praktijkgedeelte van klarinet B.
Ook werden Annemie Raedts- van den Goor en 
Grad Willems in het zonnetje gezet omdat zij bei-
den onlangs de Gemeentelijke Speld van Verdien-
ste mochten ontvangen van de burgemeester van 
Boxmeer.

Voor alle geslaagden en de gedecoreerden speel-
de de harmonie de felicitatiemars. Aan het einde 
van het concert werd traditiegetrouw het Vierlings-
beekse Volkslied gespeeld dat door alle bezoekers 
werd meegezongen. 

De Herleving dankt iedereen die dit concert moge-
lijk heeft gemaakt, in het bijzonder Concordia voor 
het beschikbaar stellen van drank, apparatuur en 
stoelen, en de Joffershof en de kerk, waar we stoe-
len mochten lenen. Tot slot wensen wij iedereen 
een fijne vakantie!
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GA JIJ OOK MEE 
OP AVONTUUR MET DE 

CIRCUSARTIESTEN?

WWW.KVW-VIERLINGSBEEK.NL

KINDERVAKANTIEWERK 
VIERLINGSBEEK - GROENINGEN
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Vierlingsbeek/Groeningen

Alleengaanden
In verband met de activiteiten van Symphonica in 
Sporto op zondag 5 juli is de bijeenkomst voor 
alleengaanden verschoven naar zondag 12 juli 
van 14.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis 
Joffershof.

Samen eten    
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 15 juli om 17.00 uur bij “Concordia” in 
Vierlingsbeek. 
Aanmelden bij Jan Spee, Cath. de Berthoutstraat 
10, tel. 631233

KBO Soos-Inloop-Middag
Iedere donderdagmiddag is er een soos-inloop-
mid- dag in gemeenschapshuis Joffershof van 
14.00 uur  tot ± 16.00 uur in de ontvangstruimte. 
In de vakantieperiode is er geen soos-bijeenkom-
sten op 16 – 23 – 30 juli en 6 augustus.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 10 juli - 14 augustus Aanvang:  13.45 
uur

Seniorenbios
Cine Twins verwelkomt u graag voor de eerstvol-
gende film op dinsdag 14 juli 2015 om 
15.45 uur met de bijzondere film: “CLOUDS OF 
SILS MARIA”.
Het verhaal: Op het hoogtepunt van haar internati-
onale carrière wordt actrice Maria Enders (Juliette 
Binoche) gevraagd voor de hoofdrol in het toneel-
stuk dat haar twintig jaar eerder beroemd maak-
te. Destijds speelde ze Sigrid, een verleidelijke jon-
ge vrouw die haar oudere baas Helena in een spel 
van liefde tot zelfmoord drijft. Nu krijgt ze de rol 
van de oudere, gefrustreerde Helena aangeboden. 
Voor de repetities reist Maria met haar assisten-
te en vriendin Valentine (Kristen Stewart) naar Sils 
Maria, een afgelegen plaatsje in de Alpen.
Jo-Ann Ellis (Chloë Grace Moretz), een Hollywood-
sterretje dat voortdurend in schandalen is verwik-
keld, zal de rol van Sigrid spelen. Oog in oog met 
het gezicht van jeugd en ambitie, ziet Maria zich 
geconfronteerd met de eindigheid van haar eigen 
carrière en tast ze de grenzen van vriendschap en 
liefde af.
Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt 
een gereduceerd tarief (€6,80 i.p.v. €9,00). Het is 
noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); telefo-
nisch via het nummer 024 - 622 13 46 of via inter-
net www.cinetwins.nl). Het adres van Cine Twins is 
Kerkplein 2b, 6581 AC Malden. 

Vaste activiteiten in zomertijd
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het 
Joffershof 
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur bij 
Concordia            Info 631233
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof 
13.45 uur             Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleen-
gaanden om 14.00 in Joffershof Info 632028

Ôijem van ège Bôijem - 33e jaor

Beste inwoners van Beek & Groeningen, 
 
De komende weken volgen hopelijk vele mooie 
zomeravonden. Avonden om samen te chillen en te 
genieten onder het genot van een biertje of wijntje. 
Juist dan ontstaan de mooiste gesprekken en idee-
en! 
 
Liedjesavond 2016 
Als organisatie van de Liedjesavond zijn we altijd 
op zoek naar deelnemers. Tegen de bestaande 
groepen willen we zeggen: Gebruik de zomerse 
avonden voor de nieuwe creatie van tekst en me-
lodie. Tegen degene die zich wil aanmelden willen 
we zeggen: Maak schik en trommel wat mensen bij 
elkaar om mee te doen. Wij helpen met de uitwer-
king. 
 
Aankomend jaar wordt een kroon-jaar. Dan vieren 
we het 33 jarig bestaan Oijem van ège Boijem! 
 
Jubileum 
Middels een enquete hebben we verschillende 
aandachtspunten boven tafel gehaald waarmee de 
Liedjessavond, los van het jubileum aspect, een 
frisse wending zal krijgen. 
 
Vragen? Mail ons gerust: Liedjesavond.vierlings-
beek@gmail.com 
 
Creativiteit heeft tijd nodig.
We zouden het Kei leuk vinden als we de Liedjes-
avond weer met een mooi deelnemersveld mogen 
starten en hopen op vele reacties direct na de va-
kantieperiode. 
 
Met carnavaleske groet, 
Organisatie Liedjesavond
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Woensdagmiddag 10 juni fietsten een aantal spor-
tieve dames naar Nieuw-Bergen om daar een par-
tijtje klompengolf te spelen. Na een kop koffie met 
stukje vlaai begaven we ons op de golfcourse en 
zo konden we na wat korte instructies aan de slag. 
Ondanks dat de greenkeeper het parcours keu-
rig had gemaaid viel het nog niet mee om de bal, 
welke formaat kleine voetbal had, in de hole, ter 
grote van een emmer, te krijgen. Toch waren er 
een paar dames die zich ontpopten als opkomend 
'klompengolftalent'. Met flop shots, wat back spin, 
pitches etc. werd de bal met souplesse in de hole 
gedropt, of juist niet.... Het was een prachtige mid-
dag, we hebben veel gelachen, zijn weer heel aar-
dig bijgekletst en hadden schitterend weer, dus 
een geslaagde middag. 
25 Juni stapten een aantal leden met of zonder 
partner of introducé op de fiets. Ideaal fietsweer en 
een prachtige route die ons dwars door natuurpa-
rel 'de Vilt' richting Gennep voerde. In Gennep zelf 
fietsten we langs het oude gemeentehuis waar bo-
venop het dak 3 ooievaars op hun nest zaten. Het 
was dus de moeite om even een kleine stop te ma-
ken en dit gezinnetje te bekijken. In Gennep geno-
ten we van een lekkere lunch, zodat iedereen weer 
vol energie de fiets op kon om de tocht voort te 
zetten richting Bèk. Onderweg aten enkele deelne-
mers nog even een toetje, namelijk lekkere kersen 
vers van de boom. Kortom, het was een gezellige 
sportieve middag.
Inmiddels hebben we de eerste helft van ons ver-
enigingsjaar er op zitten. In september beginnen 
we aan de 2e helft, maar tot dan pauzeren we. 
Vandaar dat we iedereen een hele fijne zomerva-
kantie wensen

Bestuur VOVG

MIJN HOBBY IS 
WENSKAARTEN MAKEN.

Denk daarbij aan: hartelijk gefeliciteerd, 
van harte beterschap, condoleance, huwelijks-, 

verhuis-, kinder- en Kerstkaarten, 
huwelijksjubilea en nog veel meer... 

Ze zijn ook te koop. 
Leuk om te geven, bijzonder om te krijgen! 

Kom gerust eens langs.   
A.Seuren, Vlasakker 17 (tel.: 631661).

Jubilarissen bij Henra 
Aanhangwagens in Overloon!!

Jubilarissen Peter Willems(li) en Peter Bens

Op 1 juni 2015 was het 25 jaar geleden dat Peter 
Bens uit Boxmeer bij Henra in dienst trad en op 
24 juni 2015 was het maar liefst 40 jaar geleden 
dat Peter Willems uit Vierlingsbeek bij Henra 
Aanhangwagens ging werken.
Natuurlijk hebben wij hier op het bedrijf met de 
jubilarissen al bij stilgestaan. Peter Willems zal 
nooit meer vergeten dat hij op 24 juni met de 
bierfiets door zijn collega’s naar huis is gebracht. 
Een onvergetelijke tocht.
Het officiële gedeelte zullen wij vieren op 17 juli 
a.s.  bij zalencentrum Concordia te Vierlingsbeek 
waar de jubilarissen een receptie wordt 
aangeboden.

Zomer dansactiviteit voor 
50plussers in Overloon

Op de dinsdag  21 juli  a.s. wordt er door de 
SWOGB een dansmiddag georganiseerd. U maakt 
deze middag kennis met country-, gezelschaps- en 
volksdans. De dansactiviteit staat onder leiding van 
Ans Versteegen en Nellie Nabuurs. 
Aan deze middag kunnen alle inwoners van 55 jaar 
en ouder uit Overloon en omgeving deelnemen.  
Heeft u interesse om samen op een gezellige 
ontspannen manier te bewegen, dan bent u van 
harte welkom.
Dit alles vindt plaats in gemeenschapshuis “De Pit” 
in Overloon en duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Entree is gratis.
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LOURDESREIZEN  
MAAS en PEEL 2015

Elk jaar gaan vele duizenden mensen uit 
Nederland en daarbuiten naar Lourdes.
Per trein, vliegtuig, bus of op eigen 
gelegenheid.
Toch zijn er nog mensen die heel graag naar Lour-
des willen, maar niet weten hoe ze dit moeten aan-
pakken.
Sedert 1 november jl. zijn wij, mede op initiatief 
van een groep pelgrims en enthousiaste vrijwilligers 
gestart met de Lourdesgroep Maas en Peel.
Hier kunt u terecht met al uw vragen omtrent de 
reis.
Door een ervaren reisleiding en vrijwilligers wordt 
U bijgestaan voor en tijdens de reis en uw verblijf 
in Lourdes.
Er gaan ook verpleegkundigen mee om u begelei-
ding en zorg te geven die u nodig heeft.
Ook zijn er artsen aanwezig voor eventueel consult 
of behandeling.
Deze reizen zijn bestemd voor zieken maar ook 
voor gezonden mensen, jong of al oudere, U bent 
van harte welkom in onze groep.

Lourdesgroep Maas en Peel heeft in juni een zeer 
geslaagde reis gehad en gaan dit jaar nog een 
keer die prachtige reis maken.
We gaan van 6 tot en met 11 september
Tijdens het verblijf in Lourdes verblijven wij in een 
gerenommeerd hotel waar diverse faciliteiten aan-
wezig zijn o.a. rolstoelen en aangepaste kamers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Cristien Goumans tel. 0478-636676 of 
06.23.53.28.14
Of kijk op onze website 
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl 
of facebookpagina lourdesgroep Maas en Peel.

Lourdesgroep Maas en Peel.

Moeder Courage: intens en 
bijzonder openluchttheater 

Op zaterdagavond 11 juli speelt theatergroep 
Bluv het stuk Moeder Courage in het Open-
luchttheater in Overloon. Een indrukwekkend 
verhaal over wat oorlog met mensen doet. 
Wegens groot succes afgelopen jaar trekt het 
theatergezelschap opnieuw door Nederland om 
Moeder Courage op te voeren.

De thematiek is -helaas- nog net zo actueel als 
in 1939 toen het geschreven werd door Bertolt 
Brecht. Het verhaal: ‘Moeder Courage en haar kin-
deren’ speelt zich af tijdens de dertigjarige oorlog. 
Anna Fierling, bijgenaamd Moeder Courage, trekt 
met een huifkar mee met een regiment en pro-
beert handelswaar te verkopen. De wagen wordt 
getrokken door haar zoons Eilif en Schweizerkas 
en zijzelf zit op de bok met haar stomme doch-
ter Katrien. Hoewel ze van haar kinderen houdt, is 
ze een spijkerharde vrouw als het op zaken doen 
neerkomt. Zo weigert ze linnen uit haar wagen om 
gewonden te verbinden als er niet voor betaald 
wordt. Tijdens haar reis wordt Moeder Courage bij-
gestaan door onder andere de veldprediker en een 
kok. De oorlog duurt voort met wisselend succes 
aan beide kanten. Goede bedoelingen verzanden, 
en keren zich uiteindelijk tegen de personages. 
Het stuk laat op schrijnende wijze zien dat in tijde 
van oorlog uiteindelijk iedereen verliest, behalve de 
oorlog zelf. Het tumult van de oorlog en de onder-
linge banden van de personages lenen zich uitste-
kend voor fraaie, dramatische en ontroerende scè-
nes en muzikale intermezzo’s.

Het stuk wordt geregisseerd door Harold Schra-
ven, bekend van onder andere Dorp aan de Rivier 
in Lith en Oorlogstuig in Best. Schraven: “We heb-
ben dit muziektheaterstuk al in veel mooie theaters 
mogen spelen. Hiermee vieren we onze eigen vrij-
heid. Nu gaan we spelen in het theater bij het Oor-
logsmuseum in Overloon, hoe bijzonder is dat?!” 
Kortom, Moeder Courage is een stuk dat u gezien 
móet hebben in het jaar we 70 jaar vrijheid vieren.

Kaarten en meer informatie
De voorstelling Moeder Courage vindt plaats op 
zaterdag 11 juli en begint om 20.30 uur. Kaarten 
kosten 10 euro en zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar bij Plus Verbeeten Overloon, bij restaurant 
Museumzicht in Overloon en via de website 
www.openluchttheateroverloon.nl. Kaarten zijn 

eveneens voor aanvang van de voorstelling 
verkrijgbaar aan de kassa, zo lang de voorraad 
strekt. Meer informatie en een preview vindt u ook 
op www.moedercourage.nl. Like Openluchttheater 
Overloon op Facebook en blijf op de hoogte van 
het laatste nieuws en interessante acties! 
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DE NATUUR OM ONS HEEN        
                
De schoonheid van de natuur hoef je niet altijd ver 
van huis te zoeken. Ook dichtbij Vierlingsbeek en 
Groeningen kun je genieten van Moeder natuur. 
In de wijde omgeving van de Maasoevers kun je 
sinds mensenheugenis hiervan het bewijs zien.
   

DE MAASHEGGEN (4) 

Soorten heggen
 
Vlechtheggen zijn heggen, samengesteld uit ver-
schillende struiken als meidoorns, sleedoorns en 
wilde rozen, waarvan de takken op zodanige wij-
ze zijn vervlochten dat mensen, koeien en grotere 
roofdieren er niet meer doorheen kunnen. 
De samenstelling verschilt van streek tot streek. Ze 
is onder meer gebonden aan grondsoort en water-
stand. 
Ook de vlechtstijl is in ieder gebied weer anders. 
Deze is niet alleen praktisch, maar ook cultuurhis-
torisch bepaald. Vlechtheggen kunnen voorkomen 
bij agrarische bedrijven (als alternatief voor prikkel-
draad rasters) en bij particuliere tuinen (als alterna-
tief voor houten schuttingen). In het Nederlandse 
landschap onderscheiden we verschillende klein-
schalige landschapselementen die, als ze gevloch-
ten zijn, vaak onder de noemer ‘vlechtheggen’ wor-
den gevat. 
 
Voorbeelden hiervan zijn: 
Graft: 
begroeide terrasrand die bedoeld is om steile wei-
landen en akkers bewerkbaar te houden; deze ligt 
evenwijdig aan de helling. 
Holle weg:  
uitgesleten weg, die veel dieper ligt dan het omrin-
gende land en loodrecht ligt op een helling  
Heg:  
dichte rij struiken ter afscheiding van een stuk land 
Haag:  
laag geschoren heg  
Houtwal:` 
met kreupelhout beplante wal 

Het Nederlandse heggenlandschap maakt deel uit 
van het West-Europese heggengebied, dat zich 
langs de Atlantische kust, Groot-Brittannië en Ier-
land, uitstrekt van het Spaanse Gallicië tot het 
Deense Jutland. 

Heggen planten en vlechten
 
Plantverband. Heggen kunnen in een enkele rij of 
in een dubbele (driehoeksverband) geplant wor-
den. Houd grofweg 4 planten per meter aan in een 
enkele heg en 6 bij een dubbele heg. De afstand 
tussen de rijen (bij dubbele rij) zo’n 25 cm. Als de 

heg later gevlochten zal worden is het beter een 
enkelrij-ige heg te planten.

Goede voorbereiding. 
Bij het planten kan veel fout gaan waardoor de heg 
slecht kan aanslaan. 

Let vooral op: 
-  goede grondbewerking, 
-  niet uitdrogen wortels van de jonge struiken voor 

het planten (plantsoen in plastic zakken 
 bewaren), 
-  niet planten bij vorst, veel wind, 
-  zorgvuldig planten (niet te hoog of te diep), 
-  let op overvloedig onkruid en uitdroging het 
 eerste voorjaar. 
 Het vlechten van heggen bestaat meestal uit 

een combinatie van drie technieken: 
-  het invlechten van dode takken 
-  het vervlechten van takken van de levende 
 struiken 
-  het ‘leggen’ van struiken (waarbij de struiken 

vlak boven de grond half door worden gezaagd 
en vervolgens in een hoek van circa 30 graden 
worden ‘plat’ gelegd en door elkaar heen 

 gevlochten worden). 

Daarbij worden vaak nog bomen in de heggen  
geknot, teneinde het geheel voldoende stevigheid 
te geven. Het heggenvlechten is een kunst op zich, 
die gekenmerkt wordt door een rijke traditie die van 
streek tot streek verschilde. In Limburg,  bijvoor-
beeld, gebruikte men veel dood hout, dat tus-
sen de levende struiken door werd gevlochten. In 
Noord-Brabant bogen de vlechters de takken van 
jonge struiken, zodat ze een horizontale  structuur 
vormden. Daaruit sproten vervolgens tal van  
uitlopers naar boven. De Nederlandse vlechtwijzen 
onderscheiden zich niet alleen van elkaar, maar 
ook van buitenlandse gewoonten. In Engeland  
bijvoorbeeld tref je veel gevlochten hagen in  
combinatie met muren en wallen aan. In Noord-
Duitsland werkt men met stenen wallen en 
gevlochten hakhout die zich zigzaggend door het 
landschap slingeren (de zgn. Noord-Duitse ‘knick’). 

Bron: Gemeente Boxmeer.nl
Algemene informatie over de Maasheggen
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Wandelen met Mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert 
op vrijdagmorgen 17 juli 2015 in samenwerking 
met de IVN een wandeling voor mantelzorgers. 
Tijdens deze wandeling kunt u ervaringen uitwisse-
len met andere mantelzorgers. 
We verzamelen om 10.00 uur bij Catharinahof, 
Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave.
U hoeft zich niet op te geven voor deze activiteit. 
U maakt een mooie stadswandeling die tot 
11.30 uur duurt met als thema “De natuur in de 
stad”. Hierna is er de mogelijkheid (bij mooi weer 
op het terras) om op eigen rekening een consump-
tie te gebruiken bij Catharinahof. We hopen u op 
17 juli te ontmoeten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Steunpunt Mantelzorg via 0485-846739 of u kunt 
mailen naar info@mantelzorglvc.nl  
Aanmelden is niet nodig.

De vrijwillige hulpdienst van de Stichting 
Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer 
(SWOGB) is van 20 juli t/m 9 augustus met 
vakantie en dus telefonisch niet bereikbaar. 
Vanaf 9 augustus staat de vrijwillige hulpdienst 
weer voor u klaar en bereikbaar via de centrale 
van Weijerstaete, tel. 485-846500, in Boxmeer.

RADIUS
      organisatie voor welzijn Land van Cuijk

Start computercursussen
Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer 
(SWOGB) start in september 2015 weer met,
nieuwe speciaal op ouderen gerichte, cursussen 
van maximaal 1 cursist per docent.

De cursussen worden op verschillende plaatsen in 
de gemeente Boxmeer gegeven. Afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid 
van docenten zal een cursus starten in: Overloon, 
Vierlingsbeek, Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort, 
Beugen en Oeffelt.
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk op 
de hoogte worden gebracht.

Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor 
Windows (7,8. 8.1), Word, Excel en speciaal op In-
ternet gerichte cursussen. Ook de cursus Foto-be-
werken (met Picasa) geniet veel belangstelling.
U kunt ook deelnemen aan een cursus "gebruik 
van iPad of Tablet".
Programma’s als Skype, Facebook, Twitter, 
Linkedin enz. komen dan aan bod.

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U be-
taalt hiervoor slechts € 40,- Het cursus boek kost 
ca. € 20,-.

U kunt nadere informatie krijgen of een 
inschrijfformulier aanvragen bij de heer P. Ermers 
(coördinator) via: permers@ziggo.nl of bellen: 
tel.nr. 0485-362311.

Uit op zondag
De geschiedenis van Overloon 
en de Noordelijke Peel

Jan Nillesen verzorgt op 12 juli een lezing over 
de geschiedenis van de natuur in deze streek.
Hij beschrijft het ontstaan van landschappen, 
de rol van de Maas en hoe de mensen er zich 
vestigden,

U bent  van harte welkom in gemeenschaps-
huis De Pit in Overloon. 
Toegang is gratis en aanvang om 14.30 uur.
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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                                                   

 
 

 

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

          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 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Stevensbeekseweg 3a  |  Sint Anthonis  |  T:   0485 384719  |  E:   info@ikgavoorvers.nl

De lekkerste groente en 

heerlijk fruit voor de beste prijs!

Ikgavoorvers.nl
Dé website voor al uw groente en fruit!

Bestel ook online via onze website!

Wij staan iedere donderdag van 9.00 tot 13.00 uur 

met onze marktkraam op het Vrijthof in Vierlingsbeek!  

OP DE TÔFFEL 
BEDANKT…

Het bestuur van Stichting Op De Tôffel wil hierbij 
alle vrijwilligers, sponsoren, Bluumkes, buurtbewo-
ners, bezoekers en iedereen die op de een of an-
dere wijze heeft bijgedragen aan het welslagen 
van Op De Tôffel 2015, hartelijk danken. Dankzij al 
dit enthousiasme is de 23e editie van Op De Tôffel 
één groot feest geworden. En voor diegene die er 
geen genoeg van kan krijgen: op www.opdetoffel.nl 
zijn inmiddels de eerste foto’s van ODT15 te zien.

Nogmaals bedankt en tot volgend jaar!
Bestuur Stichting Op De Tôffel
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!

Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.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

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

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

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

VERTROUWD 
EN BETAALBAAR
BIJ U OM DE HOEK!

Onderhoud, reparatie, apk,
verkoop en inkoop
van alle merken
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Ook dan kunt u op ons rekenen!

Minder mobiel?

Bankieren bij Rabobank betekent 
bankieren zoals u dat wilt.

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 

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
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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

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

Warme Bakker Degen
Reclame: 13 t/m 18 juli
 ●  Kersenvlaai €7,25
 ●  Pompoenpitbrood €2,25
 ●  4 tarwebollen + 1 gratis

Reclame: 20 t/m 25 juli
 ●  Kersenyoghurtvlaai €10,35
 ●  Extra/dubbel donker €2,25
 ●  Ham/kaas croissant €1,00

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Boukje Weel

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

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

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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












Steigerhouten planken 
netto op lengte gezaagd

€ 3,80 per meter
Schootsveld 5 Vierlingsbeek 

0478-632232

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl
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Voor elke bijzondere  
activiteit of feestje! 
www.ezelgasterij.nl 

Tel: 06-11150846 

  
  

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

Open dagelijks: 
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

NIEUW: GRATIS PECH 
ONDERWEG HULP

-  100% service
-  klantvriendeli jk
-  kwaliteit
-  betrouwbaar
-  persoonli jk
-  luisteren naar  uw wens
-  goede pri js/kwaliteit  verhouding-  goede pri js/kwaliteit  verhouding

WWW.AUTOKUSTERS.NL

Actie geldt van
6 t/m 18 
juli 2015

Vraag naar 
de voorwaarden.

25% KORTING 

25% KORTING 

OP RAAMDECORATIE

OP HORREN

T
O

T


