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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

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

dorpsbladglobaal@home.nl

30e jaargang no. 16                   19 augustus 2015

Nieuw: Stichting leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen 

hebben tot het bevorderen van de leefbaarheid 
kunnen aansluiten bij de stichting en kunnen 
gebruik maken van de expertise van de werk-
groepen en een beroep doen op financiële, 
facilitaire, organisatorische ondersteuning.  
Ook zelfstandige stichtingen/verenigingen kunnen 
een samenwerkingsrelatie aangaan met de 
stichting Leefbaarheid.  
                                                                                                       
Het bestuur en werkgroepen 
De stichting heeft een dagelijks bestuur en diverse 
werkgroepen (in oprichting) 
Voorzitter: Lisette Verploegen, secretaris: Maike 
Ebben, penningmeester: Bram Verstegen. 
Werkgroepleden: Jack Vervoort, Juul de Bont, 
Christel Nabuurs, Ellen Smits, Marieke Willems-
Pijls, Tim Reefs, Jeroen Wijmans, Ton Cuijpers, 
Anke Joren Albers, Rob Smeets.
 
SAVE the DATE: 21-10-2015 
Op 21 Oktober 2015 organiseren we een 
speeddate bijeenkomst voor iedereen die op 
een of andere manier wil kennismaken en/
of aansluiten bij de stichting Leefbaarheid 
Vierlingsbeek en Groeningen. 
Tijdstip en locatie volgt nog!

Op 28 juli 2015 is een oprichtingsakte getekend 
voor de Stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en 
Groeningen. Deze stichting heeft het doel om de 
leefbaarheid voor alle inwoners (0-100 jaar) in 
Vierlingsbeek en Groeningen in de ruimste zin van 
het woord te bevorderen. Dit in nauwe samenwer-
king met de beide dorpsraden. 
                                                                                      
Waarom een stichting leefbaarheid? 
Vanaf september 2011 draait de Bibliotheek in 
Vierlingsbeek op eigen krachten. Door middel 
van het organiseren van diverse leefbaarheids-
activiteiten zijn er financiële middelen verzameld 
om de bibliotheek draaiende te houden. In 2014 
won Vierlingsbeek en Groeningen de Brabantse 
Dorpenderby met het project Symphonica in 
Sporto. Het motto hierbij was samenwerking en 
verbinding tussen cultuur en sportverenigingen.  
Beide initiatieven hebben ons geleerd dat er door 
betrokkenheid, samenwerking en verbinding meer 
krachten en initiatieven tot stand komen ter bevor-
dering van de leefbaarheid. Middels de stichting 
Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen willen 
we deze initiatieven bundelen en ondersteunen. 
                                                                                           
Wat gaat deze stichting doen? 
De stichting initieert, organiseert en/of ondersteunt 
(financieel) activiteiten die direct de leefbaarheid in 
Vierlingsbeek en Groeningen bevorderen. 
                                                                                   
Werkgroepen 
De stichting heeft een aantal werkgroepen die 
expertise en ondersteuning leveren op het gebied 
van: vergunningen/veiligheid, communicatie en 
PR, fondsen en subsidiewerving, onderhoud en 
faciliteiten, vrijwilligerspool. 

Aandachtsgebieden: 
De stichting ondersteunt en/of organiseert acti-
viteiten op o.a. het gebied van: Kunst/Cultuur, 
Natuur, Bewegen, Zorg 
                                                                                      
Wie kan bij deze stichting aansluiten? 
Alle initiatieven, werkgroepen die betrekking 

Kermis Groeningen 4 tot en met 7 
september 2015 

In 2013 en 2014 heeft de Dorpsraad samen met 
de Kermiscommissie zelf de kermis in Groeningen 
georganiseerd. Het was erg gezellig en druk. 
Ouders en kinderen waren erg te spreken over 
deze opzet. “Zo hoort een kermis te zijn. Kinderen 
vermaken zich bij de diverse (goedkope!) attrac-
ties, ouders kletsen lekker bij onder het genot van 
een drankje”. Dit jaar vindt de kermis in eenzelfde 
opzet plaats van vrijdag avond 4 tot en met maan-
dagavond 7 september 2015.
Vrijdagavond is er een Black & White Party bij De 
Zandpoort.
Vervolg op pagina 2...
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Van de redactie:
●  Het is nog komkommertijd, letterlijk en figuur-

lijk ...
●  Langzaam maar zeker zijn of komen de 

meeste vakantiegangers weer thuis. Kinder-
vakantiewerk, de kermis in Groeningen en 
de Bekse Bruggenloop komen er nog aan.
Trainingen, repetities en verenigingen be-
ginnen weer en in september starten ook de 
scholen weer. Wij wensen iedereen een leuk 
en goed schooljaar toe! 

●  Wij houden ons aanbevolen voor vakantie-
verhalen of -ervaringen. De ultieme kans om 
het met onze lezers te delen! 
Dat geldt overigens ook voor tips, routes, 
wetenswaardigheden, wandel- of fietstoch-
ten etc....

AGENDA:
2015:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek. Voor 
meer info: zie www.bibliobeek.nl
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 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
21 okt Stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en  
 Groeningen: Speeddate
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

Op zaterdagmiddag, vanaf 15.00 uur, wordt de 
kermis geopend met de ballonnenwedstrijd. Er 
zijn dan, tot de klok van rond 19.00 uur, diverse 
attracties voor de kinderen, zoals Eendjes vangen, 
Schiettent, Snoepkraam en voor de allerkleinste 
een Ballenbak, allemaal te doen voor maar 
€0,50! Een ballonnenclown knoopt de mooiste 
ballonfiguren en bij mooi weer is er een heuse 
Schuimparty! ’s Avonds is er een Feestavond bij 
De Zandpoort.
Zondag is de kermis geopend vanaf 14.00 uur. 
Er is dan ook een Draaimolen, een Circuit met 
BalansBikes, een spannende Dino Stormbaan en 
uiteraard zijn er ook de andere Kermisattracties!
Zondagmiddag is er op het terras van de 
Zandpoort, waar ook de Kermis is, de trekking van 
onze Grootste Kermisloterij. Lootjes zijn te koop 
tijdens de kermis.  
Maandagmiddag is er het traditionele Toepen met 
aansluitend Karaoke, gepresenteerd door Rick 
Winkelmolen.

De Kermis in Groeningen, waar je voor € 5,-- niet 
één, maar wel 10 attracties kunt doen!
We zien jullie graag tijdens de Kermis,  4 tot en 
met 7 september, bij De Zandpoort in Groeningen.

...vervolg van pagina 1
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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 uur tot 16 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 - 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                        

augustus – 
september:

22 augustus: 
19.00 uur: Kerk Maashees: eucharistieviering

25 augustus: 
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

1 september: 
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

6 september: 
9.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: Overl. fam Huybers, Cas Bartels.

8 september: 
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

12 september: 
Kerk Maashees: eucharistieviering

15 september: 
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

20 september: 
10.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Oogstdankviering en kinderkerkdienst.

22 september: 
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

26 september: 
Kerk Maashees: eucharistieviering.

Overleden: 
Jos Adam, 63 jaar.
Jan Deckers, 55 jaar.
Dat zij beiden na een veel te kort leven mogen 
rusten in vrede.

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) 



4

Verfdouche kleurt kroegentocht 

De kermiskroegentocht in Vierlingsbeek stond 
dit jaar in het teken van het thema colours. En 
dat hebben de deelnemers geweten! Onderweg 
werden de 500 kroegtijgers onder meer verrast 
met een ‘verfdouche’: een aantal grote en kleine 
verfkanonnen zorgden ervoor dat iedereen de rest 
van de dag en avond kleurig door het leven ging. 
Het leverde niet alleen veel hilariteit, maar ook vele 
mooie plaatjes op. 

De kroegentocht in Vierlingsbeek beleefde 
maandag 10 augustus  haar elfde editie. Ze begon 
traditioneel om 12.00 uur bij café-restaurant De 
Vier Linden bij sportpark Soetendaal. Vervolgens 
ging de tocht naar jongerencentrum Gryphus, 
café-zaal De Wildeman, Herberg Thijssen en de 
feesttent voor Concordia, waar het festijn werd 
afgesloten. Ook dit jaar verliep de kroegentocht 

zonder problemen. “En dat is een pluim voor alle 
deelnemers, jong en oud. We zijn toch urenlang 
met een groot gezelschap op pad. Als je er samen 
zo’n feest van kunt maken, dan zijn wij daar als 
organisatie enorm trots op”, zegt medeorganisator 
Jaco Nabuurs. 

Van begin tot eind werden de ‘gasten’ tijdens de 
tussenstops bij de vijf cafés door de organisatie in 
de watten gelegd. Er was onder meer een grote 
loterij waarmee, door lokale ondernemers beschik-
baar gestelde, kleinere en grotere prijzen waren te 
winnen. Tevens maakten de voorinschrijvers kans 
om thuis opgehaald te worden voor een ritje in een 
zeer luxe limousine inclusief een lunch.

Kijk voor meer informatie en foto’s op de website 
www.beksekroegentocht.nl of de Facebookpagina.

Foto’s: Simone Swinkels.
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Het Groenings Koor heeft nu vakantie. Op maandagavond 31 augustus beginnen de repetities weer, zoals 
gebruikelijk in De Zandpoort In Groeningen. Vanaf dan gaan we alle puntjes op de i zetten voor Culinaire 
Klanken op 20 september. Aan de voorbereidingen is al veel gedaan. Onze zangnummers staan stevig 
in de grondverf, culinaire plannen liggen vast, alle commissies hebben hard gewerkt om het tot een mooi 
evenement te maken. Het affiche kunt u straks op verschillende plekken in Vierlingsbeek en Groeningen 
bewonderen. 
Kijk ook eens op onze website http://www.groeningskoor.nl voor meer informatie. 

Toegangskaarten kunt u tot 16 september kopen bij de leden. Maar u kunt ook contact opnemen voor 
kaartjes of informatie met:
Nellie Ebben in Groeningen Tel: (0478)-561950 en/of per e-mail: fa.ebben@gmail.com
Els Opheij in Vierlingsbeek Tel: (0478)-631794 en/of per e-mail: elsenfons@gmail.com
Joke Deriet in Vierlingsbeek Tel: (0478)-632135 en/of per e-mail: willenjokederiet@home.nl
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Nieuws van Vogelhuisdorp 
Vierlingsbeek

Basisschool  Laurentiushof  Vierlingsbeek 
heeft in maart 2015, 4 vogelhuisjes geadop-
teerd en opgehangen in het Koningsparkje te 
Vierlingsbeek.  

De nestkastjes zijn geschonken door Vivara 
met het doel om van Vierlingsbeek een echt 
Vogelhuisdorp te maken. In maart hebben we de 
vier vogelhuisjes opgehangen. Daarna zijn we 3 
keer met groepjes kinderen uit de groepen 3 t/m 8 
gaan kijken wat er in de vogelhuisjes gebeurd.
In alle huisjes hebben we gezien dat er nestjes 
werden gebouwd. Er gebeuren soms goede en 
nare dingen in de vogelhuisjes, zo zijn er uit een 
vogelhuisje vogeltjes uitgevlogen, maar een is 
dood gegaan.  
Dit onderzoek hebben we gedaan samen met Rein 
Verhoeven

Groetjes Loes van Berlo groep 6a en Maikel 
Thoonen groep 7b 

“Vogelparadijs in Vierlingsbeek” 
Het koningsparkje is voor verschillende vogels een 
klein paradijsje gebleken. De nestkastjes bleken 
voor de mezen onweerstaanbaar te zijn. Er zitten 
trouwens aardig wat vogels. Dat komt omdat de 
belangrijkste basisvoorwaarden voor een goede 
vogelpopulatie aanwezig zijn: voedsel, veiligheid 
en voortplanting. Veel vogels houden van dichte 
struiken; liefst verschillende soorten,  waarin ze 
zich kunnen verstoppen en waarin en waaronder 
ze hun voedsel kunnen vinden. Het moet vooral 
niet te netjes zijn. Bovendien is er voldoende water 

in de buurt. Aangrenzende tuinen hebben vijvers 
met verfrissend bad- en drinkwater. Tijdens de  
controles van de nestkasten hoorden en zagen we 
de tjiftjaf, de roodborst, de heggemus, de merel, 
pimpel-en koolmees en zelfs de boomkruiper. Ook 
zagen we houtduiven en kauwen en een ekster. 
Vierlingsbeek mag gerust trots zijn op haar “vogel-
paradijs”! 

Rein Verhoeven

Happen en Stappen Vogelhuis proeverij 
wandelroute 
Wilt u nog meer vogelhuisje bewonderen in 
Vierlingsbeek? 
Op iedere donderdag tot en met zondag kunt u 
tussen 11.00u en 13.00u starten met de hap en 
stap Vogelhuisproeverij wandelroute. Het is een 
route van +13  km met 3 culinaire rustplaatsen en 
héél veel vogelhuisjes en nestkastjes. Aanmelden 
kan via www.bibliobeek.nl
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Effe een tandje bijzetten!
Op 30 augustus 2015 organiseert Beek 
Beweegt voor de 3e keer de Bekse 
Bruggenloop. Het plein aan de Kloosterstraat te 
Vierlingsbeek is dan vanaf 10.00u omgetoverd tot 
een grootse sportparadijs. Kinderen en volwassen 
kunnen meedoen aan diverse afstanden. 
Tandartspraktijk Molenbeek heeft de werkgroep 
van de Bekse Bruggenloop in het nieuw gestoken 
met prachtige nieuwe t-shirts met het opschrift: 
”Effe een tandje bijzetten”. Dus dat gaat 
helemaal goedkomen.

Uitdaging voor Estafetteloop:  
Bij de estafetteloop legt een team van 4 personen 
samen 6 km kilometer rennend af (ieder 1,5 km). 
Ieder team regelt een eigen (relay)estafettestokje, 
en het team met de meest originele relay ontvangt 
een leuke prijs. Familie’s, collega’s, verenigingen, 

vrienden etc… worden hierbij uitgedaagd om 
aan deze spectaculaire estafetteloop deel te 
nemen. De estafetteloop biedt sowieso veel kijk-
plezier op het kerkplein aan de Kloosterstraat te 
Vierlingsbeek.

Wandelroute 
Voor de wandelaars hebben we dit jaar een 
route van 11 km uitgestippeld door het prachtige 
landschap van Vierlingsbeek en Groeningen. Het is 
mogelijk om vrij te starten tussen 9.30u en 13.30u. 
Vind je het leuk om met een grote groep te lopen 
dan kun je om 10.45u meedoen met de gezamen-
lijke start. 

KIKA 
Kinderen die meedoen met de Bekse 
Bruggenloop, ondersteunen de stichting Kinderen 
Kankervrij www.kika.nl. 
 
De starttijden van de Bekse Bruggenloop zijn:  
5 kilometer: 10.00 uur  
Talentenloop: (5 km) 10.00 uur (t/m 15 jaar) 
10 kilometer: 11.00 uur 
Estafetteloop: (4x 1,5 km) 12.30 uur 
Kidsloop   (1 km): 13.30 uur (v.a. 6 t/m 
 12 jaar) 
Bambinoloop  (500 m): 14.00 uur (t/m 6 jaar) 
Wandelaars (+ 11 km) 10.45u: Gezamenlijke                                                    
 start Tussen 9.30u tot  
 13.30u: Vrije start 
 
De voorinschrijving (ook voor kids) is t/m 23 
augustus 2015 geopend.   
Voor aanmelding en meer info zie www.bibliobeek.
nl of bel 06-13041738 

Oproep: Moedig onze lopers aan en hang 
allemaal de Bekse en/of Nederlandse vlag uit.
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Musical lessen voor kids in de 
Overloon! 

Vanaf 1 september kunnen alle kids, uit 
Vierlingsbeek en omgeving, vanaf 7 jaar terecht bij 
de nieuwe lessen van Desdemona Dance. Hier leer 
je zingen, dansen en acteren!
Op maandagmiddag kun je les krijgen van docente 
Noelle van Bussel. Zij is musical docente en 
zangcoach. Samen met alle leerlingen uit Overloon 
en Sint Anthonis gaan ze aan de slag voor 2 
shows: de Leeuwenkoning die in november staat 
gepland en voor de zomer van 2016 Annie! Er zijn 2 
groepen; vanaf 7 jaar kun je meedoen om 15.45 tot 
17.00 uur en vanaf 11 jaar om 17.00 tot 18.15 uur!

Afgelopen zomer straalden alle kids in de musical 
de Drie Biggetjes in het Openluchttheater Overloon 
waar zij hun talenten konden laten zien aan het 
publiek. Tegenwoordig is alleen dans niet genoeg 
voor veel kinderen.. zeker door programma’s als 
the Voice.
Kids van nu willen alles… zingen, toneelspelen 
noem maar op. 
En vanaf september kan dat nu. Er zijn wel een 
beperkt aantal plaatsen dus als je wilt meedoen… 
geef je op voor een proefles!
De lessen zijn voor kids vanaf 7 jaar en vinden 
plaats in overloon. Wil je meer weten over deze 
shows? Kijk dan op www.desdemonadance.nl of 
bel 06-51034019. 
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Wie verdient volgens u de 
Dr. Peelencultuurprijs 2015.
 
De Dr. Peelencultuurprijs is een prijs die jaarlijks 
uitgereikt wordt aan een inwoner, vereniging of 
organisatie die iets bijzonders betekent voor het 
culturele leven in de gemeente Boxmeer. Een 
onafhankelijke commissie beoordeelt alle inge-
brachte voorstellen van inwoners en brengt een 
advies uit aan het college van burgemeester en 
wethouders dat uiteindelijk de prijs toekent.

Dit jaar wordt voor het eerst de 
Dr. PeelenStimuleringsprijs uitgereikt. Het idee 
erachter is dat met deze prijs een stimulans wordt 
gegeven aan vernieuwend jong initiatief op het 
gebied van cultuur, kunst en/of muziek in de 
breedste zin van het woord. 

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door Cybox 
dat op deze wijze een bijdrage wil leveren aan het 
stimuleren en promoten van jonge en inspirerende 
vormen van cultuur, kunst en/of muziek.
 
Voordragen
Alle inwoners van de gemeente Boxmeer kunnen 
vanaf heden via een mail naar info@drpeelen.nl 
een kandidaat, vereniging, initiatief of organisatie 
voor een van beide prijzen voordragen. 
Voordrachten kunnen tot maandag 24 augustus 
2015 ingediend worden. Voor uitgebreide infor-
matie kijk op www.drpeelen.nl
 

Open ateliers Kunstkolk Boxmeer 

In het weekend van 11, 12 en 13 september 
organiseert de Kunstkolk weer haar open 
atelierroute. 

Op 8 locaties in de gemeente Boxmeer zullen 10 
leden van de Kunstkolk, vergezeld  door 11 gast-
exposanten, hun deuren openen.  Op elke locatie 
zal de gele wimpel zichtbaar wapperen. Middelpunt 
en mogelijk startpunt is het gemeentehuis in 
Boxmeer.  Op 11 september om 20.00 uur zal vóór 
het gemeentehuis een optreden plaats vinden van 
de Boxmeerse damesband ‘Femmes Kabaal’.
Tijdens de route kunt u een diversiteit aan werk 
gaan bekijken. U vindt o.a.: keramiek, gouaches, 
collages, schilderkunst, weefkunst, beeldhouw-
kunst, glaskunst, fotografie en videokunst.
In het gemeentehuis is een overzichtsexpositie te 
zien van alle deelnemende leden en hun gasten. 
Hier is ook de route gratis verkrijgbaar.
De titel ’een halfje kunst…’ inspireert dit jaar de 
deelnemers tot het maken van een kleiner werk 
dat te koop wordt aangeboden voor € 25,- om de 
kosten van de organisatie te dekken.
Meer informatie: www.kunstkolk.nl 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

 adverteren
doet verkopen

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

 
 

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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.

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

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

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

          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 

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA
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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

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

Warme Bakker Degen
Reclame: 24 t/m 30 augustus
 ●  Appel nougatine karamel €10,35
 ●  Oer meergranen €2,00
 ●  Rozijnenbrood klein €1,85
Reclame: 31 augustus t/m 5 september
 ●  Joegoslavische abrikoos €10,35
 ●  Zonnebrood €2,25
 ●  Abrikozen-/kersen-/
  pruimenpunt €1,00

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853
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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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

Open dagelijks: 
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

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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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


