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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

11 augustus 2015, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

30e jaargang no. 15          22 juli 2015

10 jaar Volharding Vrouwen 

Wat tot voor 10 jaar geleden ondenkbaar was in Vierlingsbeek was een damesteam bij Volharding. 
Als je in Beek als vrouw wilde sporten dan ging je korfballen of tennissen. Maar niet voetballen. 
Na eerdere pogingen van slechts eenpitters begon het met de carnaval in 2005. Antwoord van toenmalige 
voorzitter Leon Raedts: “Als jullie 23 meiden kunnen optrommelen om te starten, dan durven wij het bij 
Volharding wel aan”. Elke Houben en Loes de Groot gingen voortvarend aan de slag en vonden 23 meiden, 
2 trainers en een vlagger. Het eerste Volharding Vrouwenteam was een feit. 
Spelregels zaten er in het eerste seizoen nog niet helemaal in, voetbal bijbrengen was het belangrijkste. 
Wat er moest gebeuren als de bal over de achterlijn rolde was niet helemaal duidelijk. Onder toeziend oog 
van het hele eerste herenelftal was er een speelster die de bal ingooide vanaf de achterlijn. Desbetreffende 
vriend heeft dat in die selectie nog heel lang moeten aanhoren. 
Niet altijd kon de vlaggenist aanwezig zijn en moesten speelsters zelf vlaggen. Het was toen nog niet voor 
iedereen duidelijk dat je alleen op je eigen helft hoefde te vlaggen. Zo stond onze grensrechter 
(een speelster) bij de corner helemaal bij de achterlijn van de tegenstander. 
Maar het was ook ludiek. Op Valentijnsavond werden de trainers niets vermoedend getrakteerd op een 
serenade door de Harmonie, geregeld door een van de dames als dank voor het vele geduld en de liefde 
waarmee het spelletje werd bijgebracht. 
Maar gelukkig worden we ook heel snel kampioen. In het 3e jaar dat we voetballen promoveren wij na de 
5e klasse door het behaalde kampioenschap in de 6e klasse. 
Met nog altijd het motto: Plezier in het spelletje, gezelligheid en prestatie gaan hand in hand bij Volharding. 

In 10 jaar tijd hebben wij een goede basis 
neergezet om verder te groeien. Er is een 
beleid gevormd en wij hebben de keuze 
gemaakt voor selectievoetbal. 
In de jeugd zie je steeds meer gemengde 
teams. Dit betekent voor de toekomst dat het 
vrouwenvoetbal nog verder kan groeien. 
Het Nederlands elftal heeft bijvoorbeeld ook 
goed gepresteerd op de eerste aanwezigheid 
op het WK voetbal. 
Zoals in heel Nederland damesvoetbal 
booming is, zo zie je ook in Vierlingsbeek dat 
er steeds meer meiden en vrouwen bij 
Volharding zijn komen voetballen. Het aantal 
vrouwen bij de senioren is het afgelopen jaar 

zover gegroeid dat wij aanstaand seizoen met een 3e vrouwen senioren team starten. 
Om voldoende speelsters te hebben voor de 3 senioren teams zoeken wij nog enkele speelsters. 
Ben je ouder dan 15 jaar en kun je een aardig balletje trappen of wil je dit gaan proberen dan ben je van 
harte welkom tijdens een proeftraining. Als je jonger bent dan 15 jaar ben je uiteraard ook welkom bij een 
van de juniorenteams. 

Ben je geïnteresseerd om lid te worden of een proeftraining mee te maken, bijvoorbeeld op de eerste 
training op 2 augustus, neem contact op met Luc Cuijpers, coördinator vrouwenvoetbal, 06-28236881. 
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Van de redactie:
●  De vakanties zijn begonnen, ook wij zijn 

er even niet, op dinsdag 11 augustus (ker-
misdinsdag) staan wij weer voor U klaar.

 Fijne vakantie en gaat U weg: kom gezond 
en wel weer thuis!.

●  Dit is een Globaal met een zwart rouwrandje. 
 We hebben afscheid moeten nemen van 

Jos, de echtgenoot van Nelly, vader van 
 Linda en Paul en de trotse Opa van Thomas. 

Een ongelijke strijd gestreden, door een 
enorm sterke familieman.

AGENDA:
2015:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
25 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Deze maand geen
  ophaalronde oud ijzer! In augustus   
  kunt u Valentinus weer bellen. 
26 juli Start kaartverkoop Bèkse Biercantus   
  2015; aanvang 12.30 uur
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
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
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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:

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 
Bruysten - van Wagenberg, Piet Bruysten. 

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 

25 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)

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling, de lieve brieven en

de vele kaarten die wij mochten ontvangen 
na het overlijden van  

Jos Adam

Vol emotie kijken wij als familie terug op het 
samenzijn tijdens de herdenkingsavond                  
in Concordia en de crematieplechtigheid                 

in Boschhuizen.

Woorden schieten te kort, maar weet dat alle 
reacties ons een grote troost zijn bij de verwerking 

van het heengaan van Jos. 

Speciale dank gaat uit aan iedereen die een 
bijdrage gedoneerd heeft voor 

Stichting Ambulance Wens Nederland. 

(€ 1.078,25)

Nelly Adam-Franssen
                  Linda en David, Thomas

Paul en Anne
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Vierlingsbeek/Groeningen

KBO soos-inloop-middag
Er zijn geen soos-bijeenkomsten op 16-23-30 juli 
en 6 augustus.
Vanaf 13 augustus bent u weer van harte welkom 
vanaf 14.00 uur in gemeenschapshuis Joffershof. 

Kermismatinee
De kermis begint dit jaar al op vrijdag en duurt t/m 
maandag. Vandaar dat we het kermismatinee op 
een andere dag gaan houden en wel op zaterdag 
8 augustus. Zoals de laatste jaren gebruikelijk 
hebben we gezellige en leuke muziek waarop men 
kan dansen en/of meezingen, luisteren en tussen-
door ook nog praten. Kortom: het zal heel erg ge-
zellig 
worden in het Joffershof. De muziek begint om 
14.00 uur en ook dit jaar zorgen we voor een echte 
kermisoliebol. We hopen dat velen ook op zaterdag 
het kermisgevoel toelaten en samen met ons er een
gezellige middag van maken. 

Kevelaer
Al enkele jaren gaan we samen met KBO-leden uit 
Maashees een dagje naar Kevelaer. Degene die 
kunnen en willen fietsen met de fiets en anders 
met de auto. Dit jaar staat deze dag gepland op 
donderdag 20 augustus. De fietsers vertrekken 
om 10.40 uur vanaf de kerk als de fietsers uit 
Maashees zijn gearriveerd. De auto’s vertrekken 
rond 11.30 uur. Er is een gezamenlijke lunch om 
12.00 uur bij Das Bauerncafé in Wemb waarna de 
fietstocht wordt voortgezet naar Kevelaer. Op de 
terugtocht wordt een drink- of ijspauze ingelast.

Forel vissen 
Donderdag 27 augustus gaan we vissen in forelvij-
ver “De Uitkomst” in Vortum-Mullem. De aanvangs-
tijd wordt vastgesteld nadat de opgaven binnen zijn. 
Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte ge-
steld. De vissen die men vangt mag men meene-
men naar huis. 

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

Seniorenbios
Cine Twins verwelkomt u graag voor de eerstvol-
gende film op dinsdag 18 augustus 2015 om 15.45 
uur met de film: “Dorsvloer vol confetti”.
Het verhaal: Dorsvloer vol Confetti is gebaseerd 
op de gelijknamige bestseller van Franca Treur. 
De 12-jarige Katelijne groeit eind jaren tachtig op 
in een strenggelovig boerengezin in Zeeland. Als 

Bekse 
Bruggenloop 
2015 zet in op 
“de Jeugd”!
 
Op zondag 30 augustus 2015 wordt de jaarlijkse 
“Bekse Bruggenloop” georganiseerd.
De organisatie van “de Bekse Bruggenloop” heeft 
de handen met basisschool Laurentiushof, stich-
ting DoeJeMee en bergbeklimmer Johan Jansen 
ineen geslagen om dit ook dit jaar weer een groot 
een succes te laten worden.
Vanwege het grote aantal jeugdlopers van vorig 
jaar is er besloten dit jaar in te zetten op 3 jeugd 
onderdelen:
-  de Bambinoloop t/m 6 jaar, 500 meter, 
 start 14.00 uur
-  de Kidsloop v.a. 6 t/m 12 jaar, 1 kilometer, 
 start 13.30 uur
-  de Talentenloop t/m 15 jaar, 5 kilometer, 
 start 10.00 uur
In de gymlessen op school werd in de laatste 
weken voor de zomervakantie al hard getraind 
voor de loop. Heel veel kinderen hebben al aange-
geven dat ze mee gaan doen. 
Ons motto is en blijft: Iedereen die meedoet is 
sowieso een winnaar! 
 
Bekse Bruggenloop ondersteunt KIKA!
Een deel van het inschrijfgeld van de jeugdonder-
delen wordt gedoneerd aan “naar de top voor 
Kika”. Dit project is binnen school niet onbekend, 
dankzij Johan Jansen. Johan gaat in september 
weer bergen beklimmen met als doel zo veel 
mogelijk geld binnen halen voor Kika. Naast de 
bijdrage van het inschrijfgeld willen we de kinderen 
de mogelijkheid geven om extra geld bij elkaar te 
krijgen door middel van sponsoring van hun loop. 
Alle kinderen van basisschool Laurentiushof 
hebben een sponsorformulier ontvangen.  
U sponsort toch ook voor dit goede doel?
De extra bijdrage mag (met ingevuld sponsorfor-
mulier) op 30 augustus meegenomen en ingeleverd 
worden bij de stand van Kika. 
We hopen gezamenlijk op een mooi bedrag uit 
te komen wat Johan aan Kika kan gaan schen-
ken. Wij wensen alle kinderen veel succes met hun 
voorbereiding op de loop. Vergeet niet om je op tijd 
op te geven via www.bibliobeek.nl. 

Met sportieve groet,
Basisschool Laurentiushof
Stichting Doe Je Mee 
Johan Jansen 
Organisatie Bekse Bruggenloop
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Bekse Bruggenloop gaat voor 
‘jong talent’
Op 30 augustus organiseert de Bekse Brug-
genloop voor de eerste keer ‘een Talentenloop’. 
Jonge hardlooptalenten t/m 15 jaar kunnen 
meedoen met de 5 km loop, die start om 10.00 
uur. We hebben voor deze jonge hardlopers 
leuke prijzen in petto!
Een interview met Daniel Revet, die na de zomer-
vakantie naar groep 8 gaat.

“Als je d’r eenmaal in zit dan voel je je 
benen niet meer en ga je vanzelf”

Daniel doet op 30 augustus mee aan de talenten-
loop van 5 km. Hij is onlangs gestopt met voetbal 
en stapt na de vakantie over naar een atletiekver-
eniging.  
Vraag: Heb je al vaker meegedaan aan de Bekse 
Bruggenloop? 
Antwoord Daniel: Ja, vorig jaar. 
Vraag: Welk onderdeel heb je toen meegedaan? 
Antwoord Daniel: De 5 kilometer en toen ben ik 5e 
bij de heren geworden. 
Vraag: Waarom rende je de 5 km en niet de kids-
loop van 1 kilometer? 
Antwoord Daniel: Omdat ik altijd 1 of 2 keer in de 
week met mama ren. Dan rennen we wel 6 of 7 ki-
lometer dus ik wist dat ik 5 kilometer kon halen. 
Vraag: Ga je dit jaar meedoen aan de Talenten-
loop van 5 kilometer voor jeugd tot en met 15 jaar? 
Antwoord Daniel: Ja!  
Vraag: Waarom zou je anderen aanraden om dit 
ook te gaan doen? 
Antwoord Daniel: Omdat sporten gezond is en 5 
kilometer is niet ver. Als je d’r eenmaal in zit dan 

enig meisje tussen zes broers wordt ze nauwe-
lijks bij het boerenwerk betrokken. Hierdoor gaan 
ook de gesprekken aan tafel grotendeels aan haar 
voorbij. Terwijl haar verlangen om mee te doen on-
verminderd groot blijft, gaan haar gedachten hun 
eigen gang. Daarbij laat ze zich meeslepen door 
verhalen, familieverhalen, dorpsroddels, Bijbelver-
halen, bekeringsgeschiedenissen. Ook sprookjes, 
al mag ze die eigenlijk niet lezen, omdat het leu-
gens zijn die haar maar afhouden van de waar-
heid. Ze geeft daarmee blijk van een sterke drang 
om het dagelijkse bestaan te ontstijgen. Voor haar 
is lezen, en leren, dé manier om haar leven op 
de boerderij achter zich te kunnen laten. Katelijne 
moet haar eigen weg gaan om te worden wie ze 
wil zijn
Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt 
een gereduceerd tarief (€ 6,80 i.p.v. 
€ 9,00). Het is noodzakelijk tevoren te reserveren 
(gratis); telefonisch via het nummer
024 - 622 13 46 of via internet www.cinetwins.nl). 
Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 6581 
AC Malden.

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
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleen-
gaanden om 14.00 in Joffershof      Info 632028

Symphonica in sporto
Zondag 5 juli werd de grand finale gehouden van 
Symphonica in Sporto. 6 dames van de KBO ver-
zorgden een succesvol optreden van “Vrouwen 
Hèze”, een act waar deze dames 23 jaar geleden 
heel veel succes mee hadden tijdens een KVO-
plus avond. Jeanne, Corrie, Bets, Stiena, Jo en 
Hanny als crew, bedankt voor deze presentatie. 
Afgelopen jaar heeft de KBO met twee activiteiten 
van Symphonica in Sporto meegedaan. We zijn de 
fantastische morgen van “Jong gedanst = Oud ge-
daan” nog niet vergeten. Samen met de schoolkin-
deren werd, na allerlei andere activiteiten, op het 
plein bij de school gedanst met zo’n 690 mensen. 
Mede vanwege de geweldige samenwerking met 
basisschool Laurentiushof en de werkgroep “Doe 
je mee” hebben we gezamenlijk de eerste prijs be-
haald. Dit werd aan het einde van de gezellige en 
sportieve middag van 5 juli bekend gemaakt. 
Wij als KBO zijn zeer vereerd met deze prijs en 
danken alle mensen die achter Symphonica in 
Sporto staan, voor hun geweldige inzet. De inzet 
om diverse groepen bij elkaar te brengen om sa-
men een activiteit op touw te zetten en zeker ook 
het aansturen van alle activiteiten op heel divers 
gebied. Het resultaat van de “Symphonica-kar” 
mag er ook wezen. Laten we hopen dat deze 
“tribune” op heel veel bijeenkomsten getoond en 
gebruikt zal worden. 
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Outdoor Kringkampioen 
NoordOost Brabant

Noortje Spee uit Groeningen is zondag 5 juli met 
haar pony Laika WE kringkampioen geworden in 
de regio Noord-Oost Brabant - klasse Zeer Zwaar 
met hindernishoogte 1.20 meter.

Seniorweb leercentrum 
Joffershof helpt senioren met de 
computer en internet

Vanaf dit najaar is er in Vierlingsbeek een 
Seniorweb Leercentrum actief. De vrijwilligers die 
al enkele jaren mensen helpen met hun computer 
gaan mee in dit Leercentrum. 
Een van onze belangrijkste activiteiten is het 
creatief bezig zijn met de computer. Dit doen we 
o.a. met het programma Power-Point en Photofilter. 
Foto’s bewerken en/of een fotoalbum maken, 
tekstverwerken in Word, veilig winkelen op internet 
en e-mailen zijn ook mogelijk. 
U leert het bij SeniorWeb Leercentrum Joffershof 
in Vierlingsbeek. Stap voor stap en onder de 
geduldige begeleiding van onze vrijwilligers. 
De lessen zijn toegankelijk en betaalbaar voor 
iedereen. Heeft u een probleem met uw laptop, 
dan kunt u, na een gemaakte afspraak, terecht 
tijdens een inloopuurtje

De bijeenkomsten beginnen in oktober 2015 in 
gemeenschapshuis Joffershof. 
Dag en tijdstip is in overleg met de cursisten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Hanny Willems, tel. 631246,  
e-mail: hannywillems@home.nl 

Sophia Denen,  tel. 631608,  
e-mail: sophia.denen@hetnet.nl

Jac Willems, tel. 631566,  
e-mail: jac.w.willems@ziggo.nl

Maria Rouwens, tel. 631919,  
e-mail: rouwens@home.nl

voel je je benen niet meer en ga je vanzelf. 
Vraag: Waarom doe je mee? 
Antwoord Daniel: Omdat ik het leuk vind en omdat 
ik mezelf wil proberen te verbeteren.  
Vraag: Hoe ga je je voorbereiden? 
Antwoord Daniel: Door te blijven rennen en ik heb 
een kaart voor de sportschool en dan kan ik spin-
nen. Ik ga niet oefenen op de loopband want ik 
ren liever in de frisse lucht. 
Vraag: Zou je ook wel eens aan de 10 kilometer 
mee willen doen? 
Antwoord Daniel: Ja, maar nu heb ik last van hiel-
spoor en moet ik niet te ver gaan rennen. 

De organisatie van de Bekse Bruggenloop wenst 
Daniel en al die andere jonge talenten heel veel 
succes toe!

De 6 wedstrijden die zijn georganiseerd voor het 
kringkampioenschap tellen ook mee als selectie-
wedstrijden voor het Outdoor Brabants kampioen-
schap 2015.  
Met het behalen van het kringkampioenschap is 
Noortje verzekert van deelname aan dit kampioen-
schap.

Het Outdoor Brabantse Kampioenschap 2015 
worden op 15&16 Augustus gehouden in Zijtaart. 
Meer infomatie: www.bkzijtaart2015.nl



7

Vrijwilligers gevraagd:

Vanaf september 2011 werken we met alleen 
vrijwilligers in de bibliotheek in Vierlingsbeek. 
Wij zijn er zeer tevreden over.
Op dit moment zijn we op zoek naar mensen die 
ons willen helpen met het schoonhouden van de 
bibliotheek. 
Wie wil ons daarbij als vrijwilliger ondersteunen? 
Vragen kun je stellen aan: Margriet Verheijen 
Hogeweg 20 Vierlingsbeek telefoon 0478-634140  
of reageer via de mail: info@bibliobeek.nl 

Maandag 10 augustus

Bèkse Kroegentocht in het teken 
van kleuren

De Bèkse Kroegentocht beleeft dit jaar op maan-
dag 10 augustus, als Vierlingsbeek in het teken 
staat van de traditionele kermis, haar elfde editie. 
“Het wordt een kleurrijke spektakel, want het the-
ma colours staat dit keer centraal”, zegt medeorga-
nisator Jaco Nabuurs. 

Tijdens de opening van de kermis op vrijdag 7 au-
gustus kunnen de kroegentochtshirts vanaf 21.00 
uur worden opgehaald in de feesttent voor zalen-
centrum Concordia, waar  bezoekers de gelegen-
heid krijgen hun zangtalent op 2,5 meter hoogte te 
laten horen. Bij Herberg Thijssen staat die avond 
de liveformatie Proost op de planken. 

De Bèkse Kroegentocht begint traditioneel om 
12.00 uur bij café-restaurant De Vier Linden bij 
sportpark Soetendaal. Vervolgens gaat de tocht 
naar jongerencentrum Gryphus en café-zaal 
De Wildeman. Vanaf 18.30 uur bezoeken de 
kroegtijgers de kermis, waarna de tocht wordt ver-
volgd  bij Herberg Thijssen, waar een band op de 
planken staat. Vanaf 21.00 uur wordt de kroegen-
tocht in de feesttent voor Concordia afgesloten. 
Van begin tot eind worden de vijfhonderd ‘gasten’ 
tijdens de tussenstops bij de vijf cafés door de or-
ganisatie en een charmante damescrew in de wat-
ten gelegd. Er is onder meer een grote loterij waar-
mee, door lokale ondernemers beschikbaar gestel-
de, kleinere en grotere prijzen zijn te winnen.
 
Ook ontvangen de deelnemers die van tevoren 
een kaartje à 17,50 euro kopen een T-shirt en een 

aantal drink-, eet- en attractiebonnen. Tevens ma-
ken de voorinschrijvers kans om thuis opgehaald 
te worden voor een ritje in een zeer luxe limousine 
inclusief een lunch. Een kaartje reserveren kan niet 
meer via de site, vanaf maandag 3 augustus zijn 
de laatste kaartjes te koop bij Herberg Thijssen. 
Mensen die van tevoren hun kaartje hebben be-
steld, kunnen hun shirt op vrijdagavond 10 augus-
tus tussen 21.00-23.00 uur ophalen in de tent bij 
Concordia. Hier vindt tevens de verloting plaats 
van de limousinetrip. 
Kijk voor meer informatie en impressies van vorige 
edities op de site www.beksekroegentocht.nl.

Kermisprogramma 
Herberg Thijssen Vierlingsbeek

Herberg Thijssen aan de Spoorstraat 5 te Vier-
lingsbeek pakt wederom flink uit met de Bèkse ker-
mis.  Er staat een geweldig programma met volop 
entertainment klaar voor zowel jong als oud. Na de 
eerste Békse kermis vorig jaar voor Herberg Thijs-
sen zijn er, naast een nieuw programma, een aan-
tal veranderingen doorgevoerd. Dit jaar kent het 
feestterrein een geheel nieuwe opstelling en een 
nog grotere overkapping rondom Herberg Thijssen. 

De coverband Proost zal op vrijdag 7 augustus 
de aftrap van de kermis verzorgen. Zij zijn zoals 
u waarschijnlijk al weet een jonge, energieke en 
spontane coverband die eigenlijk verder geen aan-
kondiging vereist. Het voorgaande jaar was deze 
band ook al een onderdeel van het kermisprogram-
ma. Dit jaar zal deze band wederom garant staan 
voor een avond vol ballades, rocknummers en 
meezingers. Deze top band speelt vanaf 21.00 uur 
tot 2.00 uur.

Zaterdag 8 augustus staat in het teken van de 
90’s, met op deze avond naast onze vaste DJ twee 
gastoptredens. We beginnen de avond met De 
Boevenbende. Zij zijn 4 energieke jongens die we-
ten wat jij wil horen en in een mum van tijd zetten 
zij de tent op zijn kop met hun bites en hoogwaar-
dige meezingers. DJ Fajah Lourens (bekend van 
onder andere GTST) sluit de avond af. Zij zal de 
avond net zo mooi afsluiten als zij eruit ziet. Dat 
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kenmerkt haar muziekstijl die zij ten gehore brengt. 
Op deze zaterdag is een geweldige kermisdag ge-
garandeerd.

Op  zondag 9 augustus starten we om 14.00 uur 
met onze inmiddels vertrouwde familiedag. Op 
deze dag ligt vooral de nadruk op de jongste onder 
ons met dit jaar onder het motto: ‘wij verzorgen u 
én uw kinderen’. Voor de allerkleinste onder ons is 
er gratis ranja, popcorn, een ballenbak, een gewel-
dig springparadijs met disco en een professionele 
groep sminkers die de gekste en mooiste creaties 
uit hun mouwen schudden. Bij warm weer maken 
we er een groot waterballet van. Onze eigen jon-
ge dorpshelden van Alter Ego uit Bèèk dragen zorg 
voor een goed stuk live muziek deze middag. Om-
dat dit alles natuurlijk nog niet genoeg is komt er 
ook nog een verrassingsact. 

’s Avonds na de klok van 20.00 uur zal de alom be-
kende band Third Half uit De Mortel acte de pré-
sence geven. Zij doen dit met hun onvervalste en 
eerlijke rockmuziek uit de jaren 70 t/m 90 en na-
tuurlijk niet te vergeten met Bart en zijn kettingzaag 
act. 

Zo snel als het dan voorbij gaat is het alweer 
maandag en pakken we de draad gewoon weer 
op. Om te beginnen met de 11de Bèkse kroegen-
tocht. Meteen aansluitend treed de band 30 Past 
7 voor u op tot in de late uurtjes. Dit is een jonge 

en energieke band uit Noord-Limburg die de mooi-
ste hedendaagse covermuziek speelt. De leadzan-
ger van deze band heeft enige familiare connecties 
met het dorp Vierlingsbeek, aan jullie de eer om 
precies uit te pluizen hoe dit in elkaar steekt. 

Op dinsdag sluiten we de Bèkse kermis af met het 
Bierfietsen met dit jaar een nieuw item daaraan 
toegevoegd. Bierpul smijten zal een extra onder-
deel van het programma van deze dinsdag wor-
den. Pulletje tappen, parcours afleggen en smijten 
of drinken maar. Op deze avond zal wederom het 
heerlijke gerstenat van Bavaria rijkelijk gaan vloei-
en.

Dus, bent u op zoek naar verrassend en spectacu-
lair entertainment voor zowel jong als oud, goeie 
muziek, kwaliteit en volksvermaak? Dan zit u tij-
dens de Bèkse kermis bij ons op het juiste adres in 
ons café, terras of feestterrein. Ons café en terras 
is tijdens de kermisdagen iedere dag geopend van-
af 12.00 uur tot in de late uurtjes. 
Wij raden u aan om onze Facebook pagina en 
website (www.herbergthijssen.nl) nauwlettend in 
de gaten te houden voor de laatste informatie. Wij 
wensen iedereen een fantastische Békse kermis 
toe. Graag tot ziens bij Herberg Thijssen, dé huis-
kamer van Vierlingsbeek en omstreken. 

De Békse Kermis vier je natuurlijk bij 
Herberg Thijssen!
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Feesttent Vri jthof !
vierlingsbeek

Vr. 7 aug. 
21 .00 uur:

Karaoke

live!Za. 8 aug. 
21 .00 uur: Cold Turkey

Zo. 9 aug. 
16.00 uur:

met allround
orkest:Matinee Double

Ma. 10 aug. 
19.00 uur:

+ goeie
muziek! ! !Kroegentocht

Di. 11 aug.

Wie durft?! op een trap van 250 cm hoog!

Afterparty
discotheek Concordia 

programma Vierlingsbeek
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24e nieuwsflits Symphonica in Sporto (juli 2015) 
In deze nieuwsflits bedanken we iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd aan het succes van Symphonica 
in Sporto  

Vierlingsbeek/Groeningen organiseerde in 2014/2015 
Symphonica in Sporto. 
Het project werd in December 2013 met negen andere 
projecten genomineerd voor de Brabantse 
Dorpenderby. In Juni 2014 won het project de 
Brabantse Dorpenderby. 

Wat hield het project in:  
Sport- en Cultuurverenigingen werden gekoppeld en 
organiseerden in 2014/2015  tien beweeg en 
cultuuractiviteiten . 
24 verenigingen uit Vierlingsbeek en Groeningen deden 
mee,  met het doel om door middel van samenwerking 
zoveel mogelijk inwoners het hele jaar door in beweging 
te krijgen. In totaal kwamen er 5094 mensen in 
beweging.  
Het project eindigde op 5 juli 2015 met een grande 
finale waarbij alle deelnemers, maar ook de overige 
dorpsbewoners samen in beweging kwamen. Het was 
een geweldige afsluiting van dit prachtige project 
waarbij vele verbindingen tussen verenigingen voor de 
toekomst zijn gelegd. Met het winnende bedrag van de 
Brabantse Dorpenderby werd een Symphonie-kar 
gemaakt, een podiumwagen die door alle verenigingen 
gebruikt kan worden. 

Het project werd gecoördineerd door de Dorpsraad 
Vierlingsbeek, Stichting Doejemee en Bibliobeek (Beek 
Beweegt). Bedankt Kerngroep: Ellen, Vincent, Frans, 
Niek, Rik, Lisette 
Diverse werkgroepen met vrijwilligers hebben ervoor 
gezorgd dat het project een groot succes werd. 
De PR-groep faciliteerde de verenigingen bij hun pr-
activiteiten, zij schreven nieuwsbrieven, persberichten, 
regelden interviews met de pers, maakten films en 
hebben de social media o.a. volop ingezet i.v.m. 
stemmenwerving voor de dorpenderby. Bedankt: Tim, 
Anke, Koen, Jasper, Lisette 
 
 
 

 
 

 

De activiteiten werkgroep ondersteunde de 
verenigingen bij de planning en opzet van hun 
activiteiten. Bedankt: Ellen en Rik 
De innovatie werkgroep bedacht de ideeën voor de 
huisstijl, de bewegingsmeter en de inrichting van de 
Symphoniekar. Bedankt: Maaike, Wim, Peter, Ellen en 
Randy 
De technische werkgroep zorgde voor de aanschaf en 
de technische ombouw van de Symphonie-kar.  
Bedankt: Frans, Han, Vincent, Wim, Peter, Luc en 
Martijn  
De creativiteitsgroep gaf de kar een prachtige  
theatrale uitstraling. Bedankt: Peter, Wim, Maaike, 
Ellen, Lisette, Sjaak en Theo 
De deskundige jury bezocht ieder evenement en 
maakten deskundige evaluaties.  
Bedankt: Wouter, Pol, Jos en Rian 
De teljury zorgde voor een exacte telling van 
bewegende mensen per evenement.  
Bedankt Greet en Nell 
De werkgroep Grande finale organiseerde het slotfeest 
van Symphonica in Sporto waarbij door middel van 
allerlei spelen en cultuur activiteiten de verenigingen 
voor de laatste keer met elkaar de battle aangingen. 
Bedankt: Sander, Peter, Rob, Rik en Niek en de vele 
vrijwilligers op de dag zelf. 
De huisstijl van Symphonica in Sporto werd ontworpen 
door Vincent Vervoort (Grafisch Vierlingsbeek) i.s.m. 
Janneke Vink (Jip) De muzikale ondersteuning van het 
project werd verzorgd door Mark van Berlo (Malibu). 
Dorpsblad Globaal en website Vierlingsbeek-
Groeningen danken wij voor het plaatsen van de 
Nieuwsflitsen. Ramon en Jeu danken wij voor de 
persaandacht via de BLOS. 
Eefje bedanken we voor de mooie foto’s van de Grande 
Finale. Lekker Beks, Seyfi en Ezelgasterij bedankt voor 
de Bekse Bites. EHBO en STROV bedankt voor de 
ondersteuning. 
Herberg Thijssen zorgde voor een knallend afsluiter van 
onze Grande Finale met een optreden van  New 
Generation en Rowwen Heze 
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Lekker schuiven op de Buikschuifbaan 

 

Wie bouwt de hoogste piramide? 

 

Swing him off! 

De symphoniekar kan gereserveerd worden 
via www.vierlingsbeek-groeningen.nl 
Je ontvangt dan meer info over de 
voorwaarden. 
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GA JIJ OOK MEE 
OP AVONTUUR MET DE 

CIRCUSARTIESTEN?

WWW.KVW-VIERLINGSBEEK.NL

KINDERVAKANTIEWERK 
VIERLINGSBEEK - GROENINGEN
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www.openluchttheateroverloon.nl 
facebook.com/openluchttheateroverloon 

 

Locatie: Openluchttheater in het park van het Oorlogsmuseum. Bij slecht weer in gemeenschapshuis De Pit! 
Kaarten verkrijgbaar bij Plus Verbeeten, Restaurant Museumzicht, via de website en aan de kassa, zolang de voorraad strekt.  

 

 
Familievoorstellingen 

2015 

 

De prinses op de erwt 
22 juli | 14.30 uur | € 6,50 | 4+ 

 

          WNF Bamboe Club Zomertour 
     29 juli | 14.30 uur | € 7,- | 2+  

 

 

Circus Hoetchatchov 
5 augustus | 14.30 uur | € 6,50 | 4+ 

 

    Vlieg op, dikke bromvlieg 
       12 augustus | 14.30 uur | € 6,50 | 4+ 
 

 

Vakantie met Dirk Scheele 
19 augustus | 14.30 uur | € 7,- | 2+  

 

           Hakim op z’n best 
      26 augustus | 14.30 uur | € 7,- | 2+  
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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                                                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

TE KOOP:
Wegens beëindiging hobby: 
te koop Suzuki GSX-R600

Nette motor, altijd binnen gestaan en 
prima onderhouden

kleur: rood/antraciet, bouwjaar: 1999
Inclusief zitje, sportuitlaat, paddockstand 

en tanktas
Prijs: T.E.A.B. 

Ben van Sambeek 06 516 49 551

Te Koop aangeboden: 
lichtgewicht fietskar voor 2 kinderen.
Ook afgekoppeld makkelijk te duwen

Tel. 06-13855162

400 vrijwilligers gezocht voor glasve-
zelcampagne
30 juli eerste informatieavond 
voor vrijwilligers

Volgend jaar start een informatiecampagne om 
een glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk aan 
te leggen. Op 30 juli en 5 augustus organiseert 
LVCNET informatieavonden voor vrijwilligers. 
Er zijn 400 vrijwilligers nodig die voor 40.000 
gezinnen glasvezel mogelijk gaan maken. De 
vrijwilligers krijgen hiervoor een training die 
begin oktober van start gaat.

De rode draad van de vrijwilligerstaken is buurtge-
noten voorzien van de juiste informatie. Als vrijwilli-
ger wordt je de glasvezeldeskundige van de buurt. 
Er zijn taken samengesteld op basis van tijd. Het va-
rieert van het rondbrengen van informatiefolders in 
de buurt tot het coördineren en organiseren van in-
schrijf- en informatieavonden. Voor iedereen die wil 
dat er glasvezel in hun dorp komt, is er wel een taak.

Training in oktober
In de bijeenkomsten komen alle aspecten van 
glasvezel aan de orde. Daarmee kunt u alle vragen 
van buurtbewoners beantwoorden. Als vrijwilliger 
speelt u een belangrijke rol. U geeft de buren de 
juiste informatie over glasvezel. Inwoners hebben 
veel vragen over glasvezel: Waarom is glasvezel 
nodig? Moet ik een nieuwe tv of pc kopen? Moet ik 
nieuwe kabels in mijn huis aanleggen? Waarom is 
glasvezel goedkoper? Allemaal vragen die veel in-
dianenverhalen oplever-en. Daarom is het zo be-
langrijk dat vrijwilligers goed opgeleid op pad gaan 
om de buurt te informeren.

Waarom glasvezel?
In Nederland zijn circa 2 miljoen woningen al door 
KPN aangesloten op glasvezel. KPN en Ziggo willen 
hun breedbandnetwerk in het Land van Cuijk niet 
verder uitbreiden. En dat terwijl de noodzaak van 
glasvezel steeds groter wordt door het toenemende 
internetgebruik.

Jaarlijks stijgt het internetgebruik met ongeveer 40%. 
Uit onafhankelijk onderzoek door TU Eindhoven 
blijkt dat we over 10 jaar een downloadsnelheid wil-
len van 885 Mb per seconde. Terwijl we nu al tevre-
den zijn met 50 Mb. De gewenste uploadsnelheid 
ligt tegen die tijd op 125 Mb per seconde. De net-
werken van KPN en Ziggo komen nu niet verder 
dan 200 Mb down- en 20 Mb upload. Glasvezel 
haalt met gemak 900 Mb, zowel bij down- als uploa-
den.

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger op 
www.lvcnet.nl. 
U vindt er ook alle informatie over de taken.
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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

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA












Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl
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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

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

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

Fons Peltenburg

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
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Voor alles op fietsgebied, 
sportief of creatief,  
bij ons bent u aan  
het juiste adres. 

 
 

Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 
Grotestraat 79a 

 5821 AC  Vierlingsbeek, 
 tel. (0478) 63 17 85 

 
e-mail: info@fransthijs.nl  

            website: www.fransthijs.nl 

Warme Bakker Degen
Reclame: 27 juli t/m 1 augustus
 ●  Abrikozenvlaai €7,25
 ●  Roomboter croissant €0,65
 ●  Tarwebrood €1,80 
Reclame: 3 t/m 8 augustus
 ●  Appelkruimelvlaai €7,25
 ●  Waldkornbrood €2,25
 ●  4 Krentenbollen + 1 gratis
Reclame: 10 t/m 15 augustus
 ● Kruimelvlaai €7,25
 ●  Suikerbrood klein €1,85
 ●  8 Broodjes + 2 gratis 
Maandag 17 augustus zijn wij gesloten.
Dinsdag 18 augustus tot 13.00 uur geopend.
Reclame: 18 t/m 22 augustus
 ●  3/4 Sinaasappelvlaai €8,35
 ●  Speltbrood donker €1,85
 ●  4 Zomerbolletjes + 1 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

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

Steigerhouten planken 
netto op lengte gezaagd

€ 3,80 per meter
Schootsveld 5 Vierlingsbeek 

0478-632232



18

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

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

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
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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

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

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

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!  
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