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31e jaargang no. 15                  20 juli 2016

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

9 augustus 2016, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

YOGA LIEFHEBBERS 
GEZOCHT!!!

Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer 
is in Vierlingsbeek op zoek naar dames en 
heren, die wekelijks een yoga sessie mee willen 
maken. Het uurtje yoga, goed voor een soepel
lichaam en opgeruimd hoofd, is op maandag-
avond van 18.00 uur tot 19.00 uur in de 
Joffershof en zal onder leiding staan van 
Maarten Verstegen, een zeer ervaren yoga 
docent uit Sint Anthonis. De eerste yoga sessie 
is op maandag 29 augustus. Informatie bij 
Wilma van Boekel, telefoon 0478-631839, 
emailadres: josenwilmavanboekel@ziggo.nl of 
bij Juul de Bont, telefoon 0478-631800, 
emailadres: juuldebont@gmail.com 

Opgave vóór 24 juli a.s. bij Wilma of Juul.

Gevraagd: HULP

Nabij het Oorlogsmonument staat op de kerkstoep 
een hoge vlaggenmast, waarin elk jaar op 4 mei 
onze grote nationale 3-kleur wappert.
In de loop van vele jaren hebben regen, kou, wind 
en zon de staat van de houten mast dusdanig aan-
getast, dat ie dringend een (grote) lik verf nodig 
heeft. De dorpsraad wil dit deze zomer op zich ne-
men en vraagt hierbij de hulp van inwoners. Wij wil-
len de mast binnen in een loods afschuren en weer 
verven. Wie wil ons met deze klus helpen?
Heb jij enkele uren vrije tijd over? Zo ja, heb je toe-
vallig in je vrienden- of kennissenkring nog meer 
klussers die ons zouden willen helpen? Neem con-
tact met mij op en dan kunnen we aan de slag.
Dan hebben wij volgend jaar met de viering van 
de Dodenherdenking de vlag weer in een statige, 
mooie witte mast hangen!

Namens de dorpsraad, 
Vincent Gerrits
Tel. 632426
e-mail: vhlctgerrits@hetnet.nl

HUISARTSENPRAKTIJK 
MOSCH/ MOSCH-VAN DEN 
BORN IS GESLOTEN VAN 
8 TOT EN MET 19 AUGUSTUS 
2016.

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- 640840.

Inzameling plastic doppen 
voor Actie Hulphond.

Lieve mensen, dank jullie wel voor alle 
ingezamelde dopjes die ik inmiddels heb 
mogen ontvangen!
Elke keer weer een verrassing hoeveel zakjes in 
het emmertje bij de poort zaten of zelfs in een 
draagtas aan de voordeur of poort hingen!
Waar een klein dorp groot in kan zijn!
Heel veel dank namens Actie Hulphond!
En met Uw hulp gaan we gewoon door met 
inzamelen voor dit fantastisch goede doel. 
Fijne vakantie, mooie zomer en graag tot ziens. 

Ivonne van Sambeek.
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Van de redactie:
●	 "Onze 4 daagse lopers "lopen inmiddels 

hun afstanden in de 100ste 4 daagse van 
Nijmegen!!! Jos van Boekel loopt zijn super 
uitdaging letterlijk en figuurlijk met z'n 
"Vierlingsbeek" sjaaltje!. Zet 'm op en kei kei 
kei veul loopplezier! De Békse Roze Vrollie 
maken er op woensdag een moi feestje van 
op het Faberplein! Veul leut!

●	 Dit is de laatste uitgave van Globaal vóór de 
zomervakantiestop!. Op dinsdagavond 

 9 augustus zitten wij weer voor U klaar! 

 Iedereen een hele fijne vakantie en een 
mooie zomer! 

 Gaat U weg: kom gezond en wel weer thuis!

AGENDA

2016
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag 
Happen en Stappen in Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Alles bijeen: Elke woensdag daginvulling
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
30 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Deze maand geen
   ophaalronde oud ijzer! In augustus   
  kunt u Valentinus weer bellen.
6 aug Fietsen met een gids door het 
  “Verboden Gebied” Vertrek om 
  13.30 uur vanaf Herberg Thijssen, aan  
  het Vrijthof Lengte van de tocht 27 km,  
  duur ongeveer 3 uur
15 aug Start kaartverkoop Bèkse Biercantus   
  2016 vanaf 12.00 uur
16 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof
25 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
25-28 aug Kindervakantiewerk Vierlingsbeek en   
  Groeningen
28 aug DES: korfbalvriendenmixtoernooi
31 aug KBO: Meerdaagse reis
t/m 4 sept naar Sigmaringen

3 sept Fietsen met een gids door het 
  “Verboden Gebied” Vertrek om 
  13.30 uur vanaf Herberg Thijssen, aan  
  het Vrijthof mLengte van de tocht 27 km,
  duur ongeveer 3 uur
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Informatieavond particulier huren in 
  Vierlingsbeek
11 sept Beek Beweegt: 4e editie Bekse 
  Bruggeloop
14 sept VOVG: Najaarsontmoeting
15 sept KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
19 sept VOVG: Roei clinic in Katwijk
22 sept KBO: Fietsmiddag
23 sept Zonnebloem: Gemeente middag
24 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien! 
25 sept Zangvereniging Vondel: Herfstconcert bij 
  Concordia; Met Vivace uit Hout-Blerick,  
  Erato uit Blitterswijck en Harmonie 
  De Herleving uit Vierlingsbeek.
29 sept Groenings koor: bloemenactie
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof
1 okt Fietsen met een gids door het 
  “Verboden Gebied” Vertrek om 
  13.30 uur vanaf Herberg Thijssen, aan  
  het Vrijthof Lengte van de tocht 27 km,  
  duur ongeveer 3 uur
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 okt VOVG: Toetjesbuffet
8 okt Harmonie de Herleving: muziek-, zang-  
  en dans spektakel ”Got Talent” in 
  Concordia
11 okt VOVG: Zwemmen Thermaalbad Arcen
15 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
17 okt VOVG: Workshop porseleinbeschilderen
21 okt KBO: Spellenmiddag in Joffershof
22 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
27 okt KBO: Excursie
29 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 okt Bèkse Biercantus 2016 (Lustrum editie)
1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
3 nov KBO: Filmmiddag met KBO Maashees
3 nov VOVG: Bezoek aan de moskee in Venray
5 nov Gêf ’t dûr: Beek an Toffel; 
  aanvang 19.00 uur; Eten bij de kok thuis.
  (www.bibliobeek.nl)
12 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal
13 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht  
  Sinterklaas in Vierlingsbeek en 
  Groeningen
15 nov VOVG: Lezing door de Nederlandse 
  Hersenstichting
17 nov KBO: Herfstwandeling
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18 nov CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
19 nov Zanggroep Evergreen: ZEV- Interactief  
  in zaal Concordia, aanvang 20.00 uur
19 nov Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar 
  Op De Tôffel: De Reünie in Gryphus
20 nov Groenings koor: ’s middags concert   
  i.v.m. 70 jarig bestaan Groenings Koor
26 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
11 dec VOVG: Kerstmarkt
14 dec VOVG: Kerstviering
18 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
20 dec KBO: Kerstviering in Concordia
31 dec Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.
2017
7 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
14 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant
18 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
21 jan CV de Keieschieters: Reünie Jeugd   
  (55-jarig jubileum)
28 jan CV de Keieschieters: Liedjesavond
4 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
12 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
17+18 febr CV de Keieschieters: Zittingsavond
24-28 febr CARNAVAL
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
13 mei Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar Op 
  De Tôffel: Het Feest in Zalencentrum   
  Concordia
18 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2017

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

Vierlingsbeek/Groeningen

Geen activiteiten in de zomermaanden
Jammer genoeg is het koersballen gestopt. 
Er kwamen de laatste jaren geen nieuwe mensen 
bij en nu moeten we helaas stoppen met deze 
wekelijkse activiteit.
In juli en augustus liggen ook de wekelijkse 
soosmiddag, de fitness en het Meer Bewegen 
voor Ouderen stil. 

Kermismatinee
Onze eerstvolgende activiteit is het kermismatinee. 
Deze wordt gehouden op kermisdinsdag 16 augus-

tus in het Joffershof. Houdt deze datum alvast vrij 
dan kan het weer een gezellig ouderwetse kermis-
matinee worden met goede muziek van LeJo. 

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 19 augustus Aanvang: 13.45 uur

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

Magic Feet: 
“Een kei lekkere band”

De nieuwe band Magic Feet, Een prachtig 
verhaal van 5 mannen met pure  passie voor 
muziek die volop zin hebben om te spelen met 
songs van onder meer: Fleetwood Mac tot 
The Cure,  Pink Floyd, Stones, Little River 
Band, Joe Cocker Beatles en Cream. 
En nog veel meer lekkere goede live muziek.

Willy van  den Bogaard uit Vierlingsbeek, gitarist en 
zanger en gitarist Tonny Peeters, woonachtig in 
Nijmegen, besloten in 2013 een nieuwe band te 
beginnen. Willy daarover: “Tonny was net gestopt 
bij de Magic Showband (Nijmegen/Boxmeer) en 
ook ik met een prachtig muzikaal verleden bij  
Plastic Feet (Boxmeer)  en nu nog actief met Duo 
Ryder had  weer heel veel zin om in een live band 
te gaan spelen. Lekker weer dat gevoel te krijgen 
van puur live muziek maken met goede muzikan-
ten om je heen.

Willy is als 15 jarige begonnen in Boxmeer bij de 
band, die later Plastic Feet zou gaan heten, als gi-
tarist/zanger. “Jaren daarvoor had ik les gehad van 
Tonny die ik leerde kennen destijds uit het clubge-
beuren in Nijmegen waar ieder weekend Nijmeegse 
bands speelden van een heel hoog niveau. Tonny 
was toen gitarist van de Servants en zijn spel 
maakte zoveel indruk op mij dat ik hem benaderde 
voor les. Van hem heb ik de beginselen geleerd en 
nu samen te spelen met Tonny is dan ook geweldig 
om te doen. In Nijmegen geldt Tonny nog altijd als 
een van de beste gitaristen ever. Plastic Feet was 
een tijd lang het voorprogramma van Long Tall Er-
nie and the Shakers. Door die samenwerking met 
Arnie Treffers hebben wij een paar singles gemaakt,
Big Blond Baby, en met Ryder Tonight waar wij 
vooral in Brabant veel succes mee hadden, weken 
in de top 5 gestaan en de tipparade. In 1996 was 
Ryder een jaar Lion Heart en met die formatie 
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wonnen zij destijds de prijs van beste discotheek-
band”.

DE BASSIST
Morris Holtzhuizer komt uit Boxmeer en is de Bas-
sist van Magic Feet. 
Niet alleen op zijn basgitaar weet hij zijn weg aardig 
te vinden; gitaar, toetsen, saxofoon en zang zijn 
hem ook niet geheel vreemd.
Zijn muzikale carrière is begonnen op 12 jarige 
leeftijd waar hij op gitaar begon.
Zijn eerste optreden met zijn schoolbandje vond 
plaats op de Grote Markt in Bladel. Muziek zat 
hem gewoon in zijn bloed en heeft sindsdien 
diverse bands gehad.
In 1990 ging Morris het beroepscircuit in en heeft 
sinds die tijd zo’n beetje alle dancings en disco-
theken van Nederland wel gezien.
Na vele prachtige jaren beroepsmatig te hebben 
opgetreden en geweldige ervaringen te hebben 
opgedaan, bij de Showstars, No Name, de band 
December (o.a bekend van de soundmixshow 
van Henny Huisman met het nummer “Babe” 
van Styx), Kazoe en de Magic Showband, moest  
hij eind 2013 met bassen stoppen bij de Magic 
Showband omdat de band ontbonden werd. Om-
dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, is hij 
in de periode hierna een aantal hobby bands ge-
start.

Harrie was  33 jaar de toetsenist/zanger van de 
meest geboekte feestband van Nederland Sum-
merland. In de serie “Nachtwerkers”  is jaren te-
rug via de NOS een documentaire gemaakt waarin 
Summerland als echt zelf bedruipend bedrijf werd 
neergezet als mensen die 100 % leefden van hun 
werk dat voornamelijk “s nachts plaatsvond. 
Harrie is hier terecht zeer trots op omdat er veel 
onderzoek was verricht naar welke band daarvoor 
in aanmerking zou komen. Verder had Summer-
land een hit met de song Aloosie en is Harrie al 
sinds zijn negende jaar klassiek Kerkorganist,

Henk heeft onder andere gespeeld bij de Neder-
landstalige band Kleur. Hij is nog steeds actief als 
drummer bij the Odds en bij Blueztrain. In Vier-
lingsbeek wordt Henk ook vaak betrokken bij ver-
schillende projecten en gelegenheidsbands waar 
hij altijd met veel plezier aan meewerkt. Op dit mo-
ment doet Henk naast MagicFeet ook samen met 
Morris en Willy de gelegenheidsband CSNY. Kort-
om een zeer veelzijdige drummer die door zijn er-
varing alle stijlen kan spelen. 

Onze band werd muzikaal gedoopt tot MagicFeet, 
het beste uit het muzikale verleden van Plastic 
Feet en Magic Showband. Tonny reageert meteen 
met: “Een kei lekkere band. Schitterend om weer 
muzikaal met elkaar te dollen.“ 
Wij hebben er erg veel plezier in en hopen dat ge-
voel graag over te brengen tijdens onze live optre-
dens.

Wil je graag wat meer te weten komen.

Willy van den Bogaard 0640321510 staat je graag 
te woord.

Kermis vrijdag 12 augustus in de feesttent op het 
Vrijthof:
live band 'MAGIC FEET'
Aanvang 21.00 uur
Entree vrij

Outlands Open Air is hét evenement voor de festi-
val liefhebber van zuid-oost Nederland. 
In 2016 keert Outlands weer terug op Sportpark 
Soetendaal te Vierlingsbeek. Dit jaar niet met 
twee, maar zelfs drie dagen vol feestplezier!

Op vrijdag 29 juli zal Q-Music - The Party garant 
staan voor een supergezellige en knotsgekke 
avond waarbij alle hedendaagse top nummers je 
om de oren zullen vliegen. 
Op zaterdag 30 juli komen de beste hardstyle DJ’s 
uit binnen- en buitenland weer naar Outlands en 
op zondag 31 juli gaan we ‘back in time’ naar de 
90’s & de 00’s!!

Dit wil je niet missen! Zorg dat jij erbij 
bent op 29, 30 & 31 juli!

Dit jaar zullen niet alleen op zaterdag en zondag 
de poorten opengaan, maar ook ook op vrijdag-
avond! Naast ‘Hard in the Open’ op zaterdag en 
‘Classics in the Air’ op zondag, wordt er een derde
dag (avond) met ‘Q-Music - The Party’ toegevoegd 
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Beste mensen uit Vierlingsbeek 
en Groeningen,

Velen van u zullen het al weten en hebben ook 
al een entreekaartje gekocht voor “De Lachende 
Bliek”
Wat is dit? Op zaterdag 8 oktober 2016 vindt in 
Maashees de primeur plaats van een avond waar 
verschillende buutreedners/tonproaters optreden. 
Dit alles wordt omlijst door andere optredens 
waaronder een “een topoptreden uit België”. Wij 
durven rustig te zeggen dat deze avond kan tippen 
aan bekende buutgala’s als de Zuid-Nederlandse 
kampioenschappen in Wanroij. 

Dit belooft echt een mooie avond te worden. 
Voor degenen die de verkoop gemist hebben is er 
goed nieuws: Er zijn nog een beperkt aantal kaar-
ten beschikbaar. Interesse, wacht niet te lang en 
mail met René Franssen, rene.franssen@live.nl
Een kaartje kost € 15, maar dan krijg je ook wat.

Misschien tot dan,

aan het festival. Houd de website en social media
kanalen goed in de gaten voor meer informatie 
omtrent deze nieuwe avond!

Een extra avond betekent vanzelfsprekend natuur-
lijk ook extra artiesten! En niet alleen zullen er dit 
jaar meer artiesten op Outlands te vinden zijn, de 
genres zullen ook breder worden getrokken waar-
door er voor iedereen wat wils is! Wat dit precies 
gaat betekenen houden we nog even geheim, maar 
een extra dikke party-gehalte staan we voor garant!

Vuurwerk, licht, geluid, de stage, specials.. 
En ga zo nog maar even door. 
Outlands heeft de laatste jaren laten zien dat een 
vette show rondom het festival een extra dikke be-
leving geeft voor de bezoeker. Ook dit jaar zullen 
kosten noch moeite bespaard worden om jullie 
weer van het nodige visuele ‘eye-candy’ te voor-
zien. 

Trommel je vrienden maar vast op, want dit mag 
én wil je niet missen!

Ticketprijzen                                                                
29 juli: Q-music Regular - € 7.50 | VIP - € 17.50 
30 juli: Hard In The Open Regular - € 27.50 | 
 VIP - € 40.00 
31 juli: Classics In The Air Regular - € 20.00 | 
 VIP – € 30.00 
29 t/m 31 juli: Weekend ticket Regular - € 37.50 |  
  VIP - € 60.00 
Dagkluisje (incl. € 5,- borg) - € 10.00 
Weekendkluisje (incl. € 5,- borg) - € 12.50

www.outlandsopenair.com

Meer kunstenaars in 
Maasziekenhuis 

De doorlopende expositie van leden van het Box-
meerse kunstenaarscollectief Kunstkolk in Maas-
ziekenhuis Pantein is uitgebreid met werken van 
Lianne van den Boogaard en Anneke Toussaint.                                                                       

In april is de samenwerking tussen het tienjarige 
kunstenaarscollectief en het Maasziekenhuis ge-
start. Voor deze kunstenaars een mooie kans om te
exposeren in een extra ‘anders dan andere exposi-
tieruimte’. Het Maasziekenhuis kan hierdoor patiën-
ten en bezoekers ontvangen in een nog prettiger 
omgeving, wat helend werkt. Er zijn al enige tijd 
werken te zien van Adriaan van Rossen en Gijs van
Lanen. 

Lianne van den Bogaard                                                                                                                                         
Lianne van den Boogaard maakt schilderijen waar-
in, door middel van kleur en streek, een beeld ont-
staat dat opduikt uit het geheel. Soms is het beeld 
direct herkenbaar, soms nauwelijks zichtbaar. 
Dualiteit en verbinding zijn terugkerende thema’s 
in haar schilderijen, zowel in de gekozen onderwer-
pen als ook in de manier van werken. Lianne is ge-
boren in Boxmeer, woont in Rijkevoort en heeft haar
atelier in Sambeek. Ze is afgestudeerd aan de Aca-
demie voor Beeldende Kunsten in Maastricht met 
als afsluiting de toekenning van de academieprijs. 

Anneke Toussaint-van der Velde.                                                                                                                                           
Anneke maakt keramische beelden die worden ge-
vormd met grove chamotte klei, in diverse kleuren.
Ze heeft veel bewondering voor mensen die met 
eenvoudige potloodstrepen kunnen laten zien wat
ze bedoelen. Dat probeert zij ook met haar klei. 
Vormen en kneden tot ze ziet wat ze wil laten zien.
En dan ook meteen stoppen. Haar beelden zijn niet 
af. Ze geven vaak ruimte om er meer in te zien dan
ze zelf wellicht heeft bedoeld. Anneke Toussaint is 
geboren in Limburg en woont in Sambeek, waar 
haar beelden een prachtige plek hebben tussen al 
het groen om haar huis. 
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Steven Kruijswijk rijdt tussen 
Tour en Rio geen criteriums
Daags na de Tour aast op 
Tom Dumoulin

Steven Kruijswijk van de Nederlandse wieler-
ploeg Lotto-Jumbo rijdt geen enkel wielercrite-
rium tussen het einde van de Tour de France en 
de Olympische wegrace in Brazilië. Daags na 
de Tour in Boxmeer moet het derhalve maandag 
25 juli zonder de Bosschenaar stellen. 

De Boxmeerse wielerorganisatie stelt daaren-
tegen alles in het werk om Tom Dumoulin aan 
de start te krijgen. De heroïsche winnaar van de 
legendarische koninginnenrit van zondag 10 juli 
rijdt in de aanloop naar de Olympische Spelen in 
totaal drie criteriums. Omdat Daags na de Tour 
Tourhelden aan de start wil, wordt hemel en aar-
de bewogen Dumoulin naar Boxmeer te halen.
Steven Kruijswijk (midden) tijdens Daags na de 
Tour van 2015 in gesprek met Wout Poels, de 
latere winnaar van de Boxmeerse profronde. 
Foto: Gijs Hoogland

Niet alleen in Boxmeer, maar ook in Surhuisterveen, 
Chaam, Wateringen, Heerlen, Tiel en Roosendaal, 
profcriteriums die eveneens in de eerste week na de 
Tour worden verreden, ontbreekt  Steven Kruijswijk. 
De nummer vier van de Giro rijdt dit jaar niet mee in 

de Tour. “We hadden Kruijswijk graag aan de start 
gehad”, zegt Pierre Hermans, rondebaas van Daags 
na de Tour. “Hij bereidt zich op hoogte voor op de 
Olympische Spelen. Daar past jammer genoeg geen
criterium in Nederland in.” De wegwedstrijd in Rio is
op 6 augustus. Van Nederlandse zijde nemen 
Kruijswijk, Wout Poels, Tom Dumoulin en Bauke 
Mollema deel. Poels en Dumoulin rijden tevens de 
Olympische tijdrit op 10 augustus. 
Hermans: “De nieuwe organisatie van Daags na de 
Tour heeft voor de eerste keer te maken met de 
Olympische Spelen. In zo’n jaar kan het dus gebeu-
ren dat vanwege de Spelen renners niet naar 
Boxmeer komen. Poels, Mollema en Dumoulin die 
nu de Tour rijden en naar de Spelen gaan willen we 
natuurlijk ook graag naar Boxmeer halen. Daar is 
nog niets over te zeggen. Natuurlijk streven we net 
als andere jaren ernaar, zoveel mogelijk Nederland-
se Tourrenners in Boxmeer te laten rijden.”
Dat Boxmeer geliefd is bij de wielrenners blijkt wel 
uit het feit dat sommige profs zichzelf melden bij de 
organisatie. Hermans: “Een teken dat we het goed 
doen, dat we op de goede weg zitten.” 

Bezoekinformatie                                                                                                                                     
De kunstwerken zijn te zien in de hal van het zie-
kenhuis, de voortuin bij de hoofdingang, het res-
taurant, in het stiltecentrum en op de eerste etage 
bij de polikliniek oogheelkunde. Meer informatie is 
te vinden op: www.kunstkolk.nl en specifiek over 
de kunstenaars: www.paulienkorte.nl, 
www.gijsvanlanen.nl,  www.artisculp.nl en
www.liannevandenboogaard.nl. 

Start computercursussen

Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer 
(SWOGB) start medio september 2016 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 o.a. beginners- en gevorderdencursussen 
voor Windows (7,10), Word, Excel en speciaal op 
Internet gerichte cursussen. Ook de cursus Foto-
bewerken (met Picasa) geniet veel belangstelling.
U kunt ook deelnemen aan een cursus "gebruik 
van iPad of Tablet". Programma’s als Skype en 
Facebook komen dan aan bod.

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

U kunt nadere informatie krijgen of een aanmeldfor-
mulier aanvragen bij de heer P. Ermers (coördinator) 
via: permers@ziggo.nl of bellen: 
tel.nr. 0485-362311.
Een aanmeldformulier is ook te downloaden op de 
website swogb.nl, onder "activiteiten".
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Happen en Stappen in Vierlingsbeek 
‘Een culinaire bewegingsbeleving!’ 
Vol trots willen we een prachtig samenwerkings-
initiatief presenteren  van Bibliobeek en drie 
restaurants.  
Het is de Vogelhuis Proeverij Wandelroute 
Vierlingsbeek, een mooie route van 13 kilometer in 
de omgeving van Vierlingsbeek met 3 culinaire 
rustplaatsen bij De Vier Linden Restaurant - Grand 
café - Proeverij , Restaurant de OverBeek, en 
Pannenkoekenrestaurant 't Genot. Zij hebben 
speciaal voor deze route 2 heerlijke menu’s 
samengesteld.  
Menu: “In drie happen” à  € 17,50 per persoon 
(een volledige lunch, in ieder restaurant krijg je een 
gerecht) en Menu: “De drie heerlijkheden” à € 
32,50 per persoon (een culinaire proeverij van drie 
gerechten per restaurant ).  
De tijdsduur van de route door de natuur en het 
dorp Vierlingsbeek is ongeveer 4 uur tot 4,5 uur. Je 
kunt de route lopen op donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag (op andere dagen voor groepen 
vanaf 20 personen in overleg). Ook kun je tijdens 
de route de natuurtuin van Vivara Nederland 
bezoeken.  Kinderen onder 12 jaar betalen niet 
voor de route, maar kunnen naar wens bestellen bij 
de diverse locaties en dit apart afrekenen. 
Aanvangstijd is tussen 11.00 uur en 13.00 uur. 
Zoek je dus nog een leuke activiteit voor je 
familiedag, vriendenweekend en/of teamuitstapje? 
Meld je dan aan via 
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/happen-en-
stappen/ 
Er zijn trouwens nog veel meer mooie wandel- en 
fietsroutes in de omgeving van 
Vierlingsbeek/Groeningen. Deze kun je vinden op 
http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/recreatie/ 
 

 
Groepsestafette tijdens de Bekse Bruggenloop  
op 11-9-2016 
De organisatie gaat dit jaar vooral inzetten op deelnemers 
voor de estafetteloop te enthousiasmeren. Bij de 
groepsestafette legt een team van 4 samen 6 kilometer 
rennend af (ieder 1,5 km). Regel met je team je eigen relay 
(estafettestokje) en het team met de meest originele relay 
ontvangt een leuke prijs. De estafetteloop is de uitdaging voor 
o.a.; hardloopclubs, bootcampteams, collega’s, vrienden, 
buren, bedrijven, familieleden, verenigingen etc. Dit 
spectaculaire onderdeel biedt veel kijkplezier op het kerkplein 
aan de Kloosterstraat te Vierlingsbeek.   
 

 
 

Info en aanmelding Bekse Bruggenloop 
Voor meer info kunt u terecht op www.vierlingsbeek-
groeningen.nl onder het kopje evenementen Bekse 
Bruggenloop. Meld je vanaf  1 juni tot en met 1 september 
2016 aan voor de Bekse Bruggenloop via www.vierlingsbeek-
groeningen.nl onder het kopje ‘verkoop’ 
De routes van de Bekse Bruggenloop zijn online op te 
vragen. 
Stuur een email naar stggroevie@gmail.com en we sturen de 
route naar je toe. 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Felblauwe damesfiets gevonden. 

Voor meer informatie: 06 428 55 949

Fons Peltenburg
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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                                                   

 
 

 

Veldbloemen / veldboeketten te koop
Met dagelijks verse bloemen van het veld 
Grotestraat 114
5821 AJ Vierlingsbeek
Bestelling voor een boeket 
naar wens (bijv. kleur of formaat) 
via whatsapp is mogelijk: 
06 820 714 70 Warme Bakker Degen

Reclame: 25 t/m 30 juli
	 ●  Kersenyoghurtvlaai €10,35
	 ●  Extra/dubbeldonker €2,30
	 ●  Ham kaas croissant €1,00
Reclame: 1 t/m 6 augustus
	 ●  Abrikozenvlaai €7,25
	 ●  Tarwebrood €1,85
	 ●  Roombotercroissant €0,65
Reclame: 8 t/m 13 augustus
	 ●  Appelkruimelvlaai €7,25
	 ●  Waldkornbrood €2,30
	 ●  4 Krentenbollen + 1 gratis
Reclame: 15 t/m 20 augustus
	 ●  Kruimelvlaai €7,25
	 ●  Suikerbrood klein €1,85
	 ●  8 Broodjes + 2 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN | RAAMDECORATIE | KLEUR- & INTERIEURADVIES

UW INTERIEURSPECIALIST

bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl
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Vanaf nu verkrijgbaar bij Mar-Oil aan de Molenweg 2 te Vierlingsbeek

Ook voor klein-verpakking motorolie kunt u bij ons terecht.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9:00 - 16:00  •  Zaterdag op afspraak

Molenweg 2  •  5821 EA Vierlingsbeek  •  Tel: 0478-561541  •   www.mar-oil.nl

• 5 kg (Dinfles) - €15,- 
• 10,5 kg - €24,- 

Propaangasflessen

5 kg en 10,5 kg

• 5 kg (Dinfles) - €15,- 
• 10,5 kg - €24,- 

Propaangasflessen

5 kg en 10,5 kg

Nieuw Bikkel Dealer 
Testmodel aanwezig  

                         
                          Bikkel Ibee T2                                                                                           Bikkel BT  

Meerderen modellen verkrijgbaar 
 

Voor al u fietsreparatie 

Gradje Tweewielers  
Vierlingsbeek 

 

 

 

De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek 
06-17769196 

gradjewelbers@kpnmail.nl 
 

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

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

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

Zelfverdediging in Vierlingsbeek
met technieken uit 
Tae kwon do - Kung fu - Aikido

Interesse, meld je aan 
bij Maarten Evers
06-48367188

Dinsdagavond 
van 19.30-20.30 uur

Vanaf 10 jaar ben je welkom in de 
Blauwe Saffi er, Spoorstraat 8

Tae kwon do - Kung fu - Aikido
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

Overloon - Mill
0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze 
installatievakwinkels!

Klimaat
Verwarming

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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
Dinsdag en zondag gesloten
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Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233 
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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