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31e jaargang no. 20 12 oktober 2016

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

18 oktober 2016, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Verkiezing schilderij van het jaar  2016

Een unieke landelijke wedstrijd voor iedereen die 
schildert.

Voor mij een motivatie om met een niet alledaags 
schilderij te gaan deelnemen.

-Man in motion- is zo'n schilderij.

Mens in beweging, de autonomie van de mens 
welke goed past bij de filosofie van Fysiotherapie 
en fitnesscentrum van Dongen te Vierlingsbeek.
Het is door mij in opdracht geschilderd en hangt 
momenteel in de medische trainingsruimte aan de 
Merletgaarde 32c.

Publieksprijs - t/m 30 november 2016 kan het 
publiek stemmen.

Wie op 1 december de meeste stemmen heeft is 
winnaar van de publieksprijs.

Ga naar: http:
www.schilderijvanhetjaar.com/schilderij/757
Of: 
zie mij op Facebook/theovankessel en klik de 
link aan.

Dank je wel voor jouw stem.

Herdenking van de evacuatie 
bij de kapel op de Weerd

De jaarlijkse herdenking van de evacuatie is op zondag 16 oktober om 15.00 uur bij de kapel op de 
Weerd in Maashees.

Op de plek van de kapel verbleven in 1944 vele mensen van Maashees, Vierlingsbeek en omliggende 
dorpen nadat ze door de strijdende partijen uit hun huizen verdreven waren.
De bevolking leefde in die dagen in het bos op de Weerd in schuilkelders gemaakt van takken en stro. 
De burgers moesten aanzien hoe de nazi’s ongeveer zestig huizen in brand staken.
Na de oorlog werd op deze plek een kapel gebouwd uit dankbaarheid dat er tijdens de evacuatie geen 
ongevallen zijn gebeurd.
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Van de redactie:

●  De zomer is nu toch écht ten einde......
 Eikels, kastanjes, noten, bladeren... 
 alles valt van de bomen. Op de akkers 

wordt druk gewerkt, soms hoor je zelfs als 
je in bed ligt de zware loonwerkers 

 machines, tractoren en vrachtauto's nog....
 Oogsten wat kan en proberen alles droog 

binnen te halen om toch nog een zo groot 
mogelijke opbrengst te krijgen....

●  Volharding WINT in Venray! Kei kei kei moi! 
Ga zo door......

AGENDA
2016
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag 
Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen  in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
15 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
16 okt Herdenking van de evacuatie bij de kapel 
  op de Weerd, aanvang 15.00 uur
17 okt VOVG: Workshop porselein beschilderen
21 okt KBO: Spellenmiddag in Joffershof
22 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
22 okt Gryphus: concert: Beukfeest: Bliksem  
  + Izegrim + Myrkvar + The Devil’s 3rd   
  zaal open: 19.30 uur
27 okt KBO: Excursie
29 okt Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
29 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 okt Bèkse Biercantus 2016 (Lustrum editie)
30 okt Kasteel de Voirt, Groeningen; Lunchcon-
  cert Theater # Thuis optreden van celliste 
  Mirjam Daalmans en pianist Kees 
  Sintnicolaas info: 
  han.morsink55@gmail.com of    
  06-53319279
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

4 nov Gryphus: cabaret: Marlon Kicken; 
  zaal open: 20.30 uur
5 nov Gêf ’t dûr: Beek an Toffel; 
  aanvang 19.00 uur; Eten bij de kok thuis. 
  (www.bibliobeek.nl)
11 nov Allesbijeen: open dag en opening 
  Jeu de boulesbaan KBO; 
  van 14.00 tot 17.00 uur
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
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 Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
26 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 nov “Vierlingsbike” Mountainbike Toertocht.  
  Start vanaf 12:00 uur tot 13:30 uur bij   
  zalencentrum Concordia.
26 nov Zonnebloem: Sinterklaasmiddag 
27 nov Harmonie de Herleving: concert in 
  Amerikaanse sferen in zalencentrum   
  Concordia aanvang 15.00 uur tot 18.00 uur
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
9 dec Gryphus: cabaret: Kees van Amstel; 
  zaal open: 20.30 uur
11 dec VOVG: Kerstmarkt
14 dec VOVG: Kerstviering
18 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
20 dec KBO: Kerstviering in Concordia
31 dec Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
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 Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890
28 jan Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 jan CV de Keieschieters: Liedjesavond
4 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
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Bericht van 
Stichting Laurentius 
Vierlingsbeek

Beste mensen van Vierlingsbeek-Groeningen,

In de vorige Globaal hebben wij u bericht over de 
presentatie van het PLAN VAN AANPAK 
Laurentiuskerk Vierlingsbeek, en dat wij in 
afwachting waren van een antwoord van het 
parochiebestuur Maria Moeder van de Kerk te 
Sint Anthonis. 
Welnu we hebben een antwoord ontvangen wat 
wij met u willen delen - zie cursief deel.

Wij vinden het jammer dat er nog meer tijd over 
heen gaat. Want ook wij zien net als vele 
dorpelingen dat ons gesloten kerkgebouw verder 
staat te verpieteren en dat er al diverse 
gebruiksmomenten van het gebouw, zoals wij ook 
hebben aangegeven in het PLAN VAN AANPAK, 
onbenut gelaten moeten worden. 
We moeten voorkomen dat we berusting krijgen in 
de situatie. Wij zullen het parochiebestuur daarom 
ook aandringen op besluitvorming in afzienbare
tijd daar verder uitstel de haalbaarheid van het 
PLAN niet ten goede komt.

Het PLAN VAN AANPAK zoals dat is ingediend en 
gepresenteerd is voor u in te zien via de dorpssite 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl 
(➔ ‘verenigingen’ ➔ ‘Stichting Laurentius’) en 
er ligt een exemplaar ter inzage in de Bibliobeek.

Wij houden u op de hoogte van de verdere 
ontwikkelingen. 

Mocht u vragen hebben - stel ze gerust aan een 
van ons. 

Joop Verbeeten - Rene Schaeffers - Sjaak 
Verstegen. 

Of mail naar 
info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl 

9 febr Gryphus: cabaret: Begijn Le Bleu; 
  zaal open: 20.30 uur
12 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
17+ CV de Keieschieters:
18 febr Zittingsavond
24 t/m
28 febr CARNAVAL
25 febr Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
25 febr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
25 mrt Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
25 mrt Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
31 mrt Gryphus: cabaret > Lucky Fonz III > 
  zaal open: 20.30 uur
11+12 apr RKVV-Volharding: 
  Jaarlijkse bloemenactie
29 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
29 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
13 mei Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar  
  Op De Tôffel: Het Feest in Zalencentrum  
  Concordia
27 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890
27 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
18 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2017
24 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
24 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
29 juli Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
26 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
26 aug Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!

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

HUISARTSENPRAKTIJK 
MOSCH/ MOSCH-VAN DEN BORN IS 
GESLOTEN VAN 24 TOT EN MET 28 
OKTOBER 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.

Ons bestuur heeft het op 14 september jl. 
gepresenteerde Plan van Aanpak aangaande 
het kerkgebouw te Vierlingsbeek inhoudelijk 
besproken en is mede naar aanleiding hiervan 
tot de conclusie  gekomen dat voor een 
afgewogen bestuurlijk standpunt meer tijd is 
benodigd. 
Eerst nadat wij hierover de vereiste duidelijkheid 
hebben verkregen, zullen wij jullie berichten.

Met vriendelijke groet,

Fons van Heusden, 
secretaris parochiebestuur.



4

Berichten uit het veld

Het is inmiddels oktober en dat is de vogeltrek-
maand bij uitstek. Grote groepen vogels vliegen 
over ons land, dat precies op de westelijk Atlanti-
sche trekroute ligt. De laatste kleine zangvogels 
zoals Tjiftjaf, Fitis en Rietzanger verlaten ons land 
en gaan op de lange weg via de Sahara naar 
centraal Afrika. Een weg vol gevaren, droogte en 
voedselschaarste. Het is elk jaar weer een 
topprestatie voor die kleine vogeltjes. Van deze trek
merken we in onze omgeving niet zoveel omdat die 
vooral s’nachts plaats vindt. Overdag zie je deze 
vogels soms in groepjes door de heggen en het 
struikgewas scharrelen op zoek naar insecten.
Daarentegen is de trek van de vinkachtigen 
(Groenling, Keep, Putter, Vink, Ringmus), spreeu-
wen, lijsters, tapuiten, kieviten en duiven veel beter 
te volgen. In grote groepen trekken ze in golven 
van Noordoost naar Zuidwest over ons land en ook
over Vierlingsbeek en omgeving. Vooral bij een 
sterke zuidwesten wind zijn ze goed te zien omdat 
ze dan gedwongen worden om laag te vliegen. 
Deze groepen zangvogels worden vaak op de 
hielen gezeten door roofvogels die op hen jagen. 
Vooral Slechtvalken, Haviken, Sperwers, Kieken-
dieven en Buizerds zie je dan hoog cirkelend in de 
lucht  van noordoost naar zuidwest trekken terwijl 
ze gebruik maken van de thermiek zoals een zweef-
vliegtuig dat doet. Tegen de avond strijken ze neer 
om voedsel te zoeken en op te vetten voor de vol-
gende etappe. Onlangs zag ik nog een opvallende 
verschijning in de maasheggen. Een bijna geheel 
sneeuwwitte Buizerd. Hij zat op een paal te speu-
ren naar prooi en was niet schuw. Waarschijnlijk 
was deze Buizerd afkomstig van de Noord-Skan-
dinavische toendra. Dat vermoed ik op basis van 
zijn gedrag en kleur.

Vooral de zaad en besseneters die op trek zijn, 
gebruiken het maasheggengebied om voedsel te 
zoeken en te rusten. In deze tijd van het jaar is er 
een overvloed aan mei- en sleedoorn bessen, 
rozenbottels en distelzaden waar vogels gek op 
zijn. Ook zijn er nog volop insecten. 
Massaal strijken ze neer in de heggen om zich 
helemaal vol te eten zodat ze nog wat reserve 
hebben op de lange weg die ze nog te gaan 
hebben.
In de herfst van vorig jaar zag ik een grote groep 
Houtduiven en Holeduiven die zich tegoed deden 
aan achtergebleven maïskorrels op een akker in 
de maasheggen.

Ook heel mooi om te zien zijn de groepen zwaluwen 
(Boerenzwaluw, Huiszwaluw en soms Oeverzwaluw)
die al jagend op insecten zuid-westwaards trekken.
Al deze trekvogels vliegen schuin over ons land om 
vlak voor de Nederlandse en Belgische kust af te 
buigen naar het zuiden. Ze volgen dan de kustlijn 
en vliegen via Frankrijk, Spanje en Portugal rich-
ting Noord-Afrika. Vogels hebben er namelijk een 
hekel aan om grote stukken boven open water 
(zee) te vliegen.
Iedereen kan deze vogeltrek zelf ervaren. Het eni-
ge wat je nodig hebt is een goede verrekijker, een 
portie geduld, iets om op te zitten en een grote kan
koffie. Oh ja en een mooie zonnige dag. Ga ergens 
rustig zitten langs de oever van de maas met een 
vrij uitzicht naar het oosten (noordoosten). Liefst in 
de ochtenduren tot ongeveer lunchtijd. Met een 
beetje geluk zie je dan grote groepen vogels op je 
afkomen. Als je dan in de late ochtend wat hoger 
in de lucht kijkt zie je soms eenlingen of groepjes 
roofvogels hoog cirkelend voorbij komen. En als je 
heel veel geluk hebt zie je soms ook een visarend 
of rode wouw overvliegen. Neem een notitieblokje 
en pen mee en schrijf op wat je ziet zodat je later 
nog weet wat je op die ochtend in oktober beleefd 
hebt. Op deze manier is het niet alleen leuk om 
naar vogels en hun trekgedrag te kijken, maar het 
is ook heerlijk ontspannend.

Ton van den Berg
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Fysiotherapie en Fitnesscentrum 
van Dongen 

NIEUWS:
KBO-FITNESS
Sinds 3 jaar verzorgen wij KBO-fitness bij fitness-
centrum van Dongen. Een enthousiaste groep 
sport 1 uur onder begeleiding van sportfysiothe-
rapeut Wouter van Dongen in ons fitnesscentrum 
aan de Grotestraat 18 te Vierlingsbeek. Na dit uur 
sporten is het tijd voor een kopje koffie/thee om bij 
te komen van de training en gezellig bij te kletsen. 

Door afspraken tussen de KBO en fitnesscentrum 
van Dongen is het voor u mogelijk om gebruik te 
maken van een zéér aantrekkelijk tarief; slechts 
€4,-- per training inclusief kopje koffie/thee! Trai-
nen is mogelijk op ieder gewenst niveau; investe-
ren in uw gezondheid was nog nooit zo makkelijk.

Er is nog plaats op de woensdag- en donderdag-
middag. Bent u lid van de KBO, wilt u een positieve 
bijdrage leveren aan uw gezondheid en op uw eigen
niveau gezellig met leeftijdgenoten sporten? Dan is 
dit iets voor u! Neem contact met ons op voor 
meer informatie.

TOTAAL-FIT
ZIN IN EEN SPORTIEVE UITDAGING? 
Vanwege de belangstelling is er dit seizoen een 
derde groep gestart. Iedere woensdagavond start 
er een groep om 18h, om 19h en om 20h. Ben jij 
op zoek naar de gezelligheid en een "stok achter 
de deur" van een groepsles?  
Wil je uitgedaagd worden op het gebied van aero-
bics, BBB, uithoudingsvermogen, kracht en stabi-
liteit? 
Wil je trainen in je eigen omgeving samen met 
mensen uit de eigen omgeving die voor hetzelfde 
doel trainen? 
Wil je een positieve bijdrage leveren aan een ge-
zonde actieve leefstijl?  
Wil je op je eigen niveau trainen? 
Dan is TOTAALFIT iets voor jou!

Er zijn nog enkele plaatsen vrij en er kan vrijblijvend 
gebruik worden gemaakt van een gratis proefles! 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus 
ben er snel bij!
De groepsles vindt plaats in gezondheidscentrum 
de Maasdorpen bij fysiotherapie van Dongen.

MEDISCHE TRAININGS THERAPIE (MTT)
In onze trainingsruimte in het gezondheidscentrum 
bieden we MTT aan. MTT kenmerkt zich door ab-
soluut maatwerk onder professionele begeleiding 
van een fysiotherapeut. Onder maatwerk verstaan 
wij een individueel aangepast trainingsprogramma
welke u uit kunt voeren op een voor u geschikt 
moment in de week. De training vindt plaats in een 
modern ingerichte trainingszaal waar door de 
luchtbehandeling een aangenaam sportklimaat ge-
garandeerd is. Op deze manier is het voor iedereen
mogelijk om op een verantwoorde manier een po-
sitieve bijdrage aan de gezondheid te leveren. 
U kunt kosteloos gebruik maken van een advies-
gesprek; de kosten voor de training bedragen €90 
per 10 trainingen.

"meten is weten"

FYSIO APK
Hoe fit bent u? Een vraag waar niet altijd makkelijk
antwoord op gegeven kan worden. Bent u be-
nieuwd hoe fit u bent? Wilt u met betrekking tot uw 
lichaamssamenstelling of uithoudingsvermogen 
bepaalde doelen inzichtelijk maken? 

Dan kunt u gebruik maken van de Fysio Fitheid APK.
Wat wordt gemeten?

- Lengte
- Gewicht
- BMI
- Vetpercentage
- Spierpercentage
- Kracht
- Lenigheid
- Uithoudingsvermogen
- Neem contact op voor de mogelijkheden!

Geopend op ZATERDAG
Graag willen we nog een keer extra onder de aan-
dacht brengen dat we ook op zaterdag voor u klaar
staan. Naast onze ruime openingstijden van maan-
dag t/m vrijdag hopen we op deze manier tegen-
moet te komen aan uw wensen.

Zorgverzekering 2017
Het einde van het jaar nadert en dus wordt het ook 
weer tijd om kritisch te gaan kijken naar uw zorg-
polis en gebruik te maken van de mogelijkheid 
deze aan te passen aan uw huidige situatie. In een 
volgende editie van deze globaal zullen we meer 
informatie hierover geven. Een tip die we u niet 
willen onthouden is het volgende:

Heeft u een aanvullende verzekering voor het hui-
dige jaar 2016 en nog niet of beperkt gebruik 
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gemaakt van fysiotherapie? Blijf dan niet met 
(pijn-)klachten rondlopen. Door dit jaar nog een 
afspraak te maken kunnen we kijken of we iets 
voor u kunnen betekenen en gaan de behandelin-
gen niet ten koste van het aanvullende budget van 
2017!

Met sportieve groet,

Namens Fysiotherapie en Fitnesscentrum van 
Dongen
Wouter van Dongen
"mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven"
0478-631830 
06-43201502 (ook te bereiken via WhatsApp)

Vierlingsbeekse vrouwen starten 
dienstverlening in grafverzorging

‘Vergeet mij niet’ meest niet 
uitgesproken wens

Wanneer het leven van een dierbare voorbij is, start 
de herinnering. En mensen willen graag worden 
herinnerd door hun nabestaanden. ‘Vergeet mij 
niet’ is misschien wel de meest niet uitgesproken 
wens. Margriet Hendriks en Diny Bartels uit 
Vierlingsbeek kwamen op het idee om een dienst-
verlening te beginnen in de verzorging van graven 
en gedenkmonumenten.

Behalve dat zij nichtjes en vriendinnen zijn, komen 
zij elkaar geregeld tegen in het dorp maar ook op 
het kerkhof. Margriet: “Tijdens de verzorging van 
de graven van onze dierbaren ontstond het idee 
om dit samen als dienstverlening aan te bieden.” 
Hun gemeenschappelijke creativiteit met bloemen 
en andere ‘versierselen’ vormen de basis van hun 
werk. “En zo is ‘Grafverzorging Vergeetmijniet’ ge-
boren”, zegt Diny.

Netjes verzorgd                                                            
Met grafverzorging bedoelen beide dames het 
schoonmaken van graven, verwijderen van verlepte
bloemen, het plaatsen van bloemen of kaarsje(s), 
snoeiwerk, reinigen van het grafmonument en het 

snoeien van kleine beplanting. Andere wensen zijn 
bespreekbaar.
Natuurlijk kunnen mensen zelf voor de graven van 
hun nabestaanden zorgen, laat Margriet weten, 
“maar wij bieden onze diensten aan voor nabe-
staanden die bijvoorbeeld zelf niet meer goed ter 
been zijn, of er simpelweg geen tijd voor hebben 
omdat zij te ver weg wonen. Er zijn ook mensen 
die het te emotioneel vinden om lang bij een graf 
te zijn.” Diny: “De meeste mensen zien toch graag 
dat door het jaar heen het graf er netjes verzorgd 
bij ligt.”

Uitstraling graf                                                                  
Bij Grafverzorging Vergeetmijniet bepalen de na-
bestaanden uiteraard zelf in welke mate het graf 
moet worden verzorgd en welke uitstraling het 
moet hebben. Hiervoor valt te kiezen uit verschil-
lende pakketten: basis, extra, of meerjarig onder-
houd. Dagen die voor de nabestaande(n) of over-
ledene bijzonder zijn/waren, kunnen worden toe-
gevoegd aan het gekozen pakket. Een uitgebreide 
beschrijving staat op de website: 
www.grafverzorgingvergeetmijniet.nl
Bij elke grafverzorging krijgt de nabestaande een 
foto van vóór en van ná de grafverzorging.

Werkgebied                                                                           
Het werkgebied van Grafverzorging Vergeetmijniet 
betreft de begraafplaatsen in de gemeente 
Boxmeer en Boschhuizen in Venray. Grafverzorging 
van graven of grafmonumenten in aangrenzende 
gebieden - ook aan de oostkant van de Maas - is 
in overleg mogelijk.

Informatie
Zonder enige verplichting mogen mensen Margriet 
of Diny bellen voor meer informatie of een offerte: 
06 17 64 03 28 (Margriet), of 06 48 21 77 96 (Diny). 
Krijgt u hen niet direct aan de lijn, spreek dan ge-
rust een boodschap in, of stuur een e-mail:
 info@grafverzorgingvergeetmijniet.nl

Harmonie
de
Herleving

Clinton of Trump: wie van de twee mag zich vanaf 
8 november de machtigste man of vrouw ter we-
reld noemen? De Verenigde Staten maken zich op 
voor de meest omstreden en spannende verkiezin-
gen ever. De komende weken staan in het teken 
van verhitte debatten tussen de twee rivalen en 
een vermoeiende reeks bezoeken aan alle staten 
met als doel zoveel mogelijk zieltjes te winnen. 
De campagnecircussen draaien op volle toeren! 
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Harmonie
de
Herleving

Harmonie en Slagwerkgroep 
“De Herleving” 

Beste dorpsgenoten, 

Van 6 tot en met 20 oktober kan er door de leden 
van de Rabobank gestemd worden om
geldmiddelen te verdelen over de verenigingen en 
stichtingen die zich hebben aangemeld voor de 
Rabobank Clubkas Campagne. 
Een mooi initiatief van de Rabobank om 
verenigingen en stichtingen financieel te 
ondersteunen. 

Ook  Harmonie en Slagwerkgroep De Herleving 
heeft zich ingeschreven voor de Rabobank Clubkas 
Campagne.

Wij hopen dat vele dorpsgenoten twee van de vijf 
te verdelen stemmen willen uitbrengen op onze  
muziekvereniging.

Alvast hartelijk dank voor uw stemmen. 

Bestuur van 
Harmonie en Slagwerkgroep  
De Herleving.

Vierlingsbeek/Groeningen

Samen eten
Woensdag 19 oktober is het samen eten bij De 
Keulse Pot Overloon.  Aanvang 17.00 uur. 
Aanmelden kan bij Jan Spee 

Spellenmiddag
Vrijdag 21 oktober wordt de spellenmiddag ge-
houden in het Joffershof. 
Diverse Oudhollandse spelen worden klaargezet 
voor een middag ontspannen samen bezig zijn.  
We beginnen om 13.30 uur. Entree is gratis!

Excursie “DE Heerlyckheid Plo”   
Donderdag 27 oktober maken we een excursie 
naar Heemkundevereniging “De Heerlyckheid Plo” 
in Oploo. 
Hier worden we ontvangen met koffie/ thee met 
vlaai. 
Verder bezoeken wij de Korenmolen en de water-
molen.
Vertrek om 13.15 uur vanaf het Vrijthof. Aanmel-
den kan tot 20 oktober bij 
Marius Cuijpers, Overambt 30.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 14 en 28 oktober  Aanvang:  13.45 uur

Vaste activiteiten 
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten in het 
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het 
Joffershof      
Maandag: Yoga in Basisschool Laurentiushof    
van 17.45-18.45 uur Info 631839
Woensdag: Yoga in het Joffershof 
van 18.45-19.45 uur   Info 631839
Dinsdag: Jeu de Boules bij of in het 
Joffershof van 13.30 - 15.30 uur       Info 631233
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen
van 13.00-14.00 uur en van 14.15-15.15 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur 
 Info 06 43201502
Donderdag: Inloopmiddag/kaarten in het 
Joffershof van 14.00-16.00 uur 
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen 
zitgym in het Joffershof van 10.45-11.45 uur   
 Info 631839
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in 
het Joffersho van 9.15-10.15 uur en 
van 10.30-11.30 uur Info 631232
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof 
13.45 uur                          Info 631986
1e zondag van de maand: Bijeenkomst 
alleengaanden in Joffershof om 14.00 uur  
 Info 632028

Over een dikke maand zullen we weten wie er aan 
het roer staat van het land van de onbegrensde 
mogelijkheden.

In de tussentijd bereidt harmonie en slagwerkgroep 
De Herleving een concert voor dat volledig in het 
teken zal staan van dit land van uitersten. 
Het belooft een gezellige dag te worden met alles 
wat je van Amerika gewend bent: denk aan 
hotdogs, popcorn, cola en natuurlijk de muziek! 

Er zal gewerkt worden met live zang, verrassende 
gasten en zowel harmonie als slagwerkgroep 
zullen acte de presence geven! Meer informatie 
volgt in de komende Globaals. 
Houd zondagmiddag 27 november alvast vrij: 
u zult er geen spijt van krijgen!

Wie:  Harmonie en slagwerkgroep                                              
 De Herleving
Waar:  Zalencentrum Concordia
Wanneer:  Zondag 27 november 2016
Hoe laat: 15.00 - 18.00 uur (onder voorbehoud)
Website:  www.herleving.nl
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Open dag 
bij 
LekkerBèks

Datum:  zondag 30 oktober
Tijdstip:  15:00 tot 17:00 uur
Locatie:  Laurentiusstraat 57

Heb je geen tijd of zin om te koken? 
Geen probleem. Bij LekkerBèks staan dagelijks 
vers bereide maaltijden klaar om mee te nemen. 
Thuis alleen nog even opwarmen in de oven of in 
de magnetron.

Daarnaast verzorgt LekkerBèks catering voor alle 
soorten gelegenheden. Schotel je gasten wat 
lekkers en origineels voor, geheel toegespitst op 
jouw wensen. 
 
Kom naar de open dag en laat je informeren over 
de mogelijkheden die LekkerBèks jou kan bieden. 
Laat je overtuigen en verrassen door de (h)eerlijke 
smaken. Ook kun je proeven wat LekkerBèks in 
petto heeft voor een high tea, scones met clotted
cream en lemoncurd, mini pasteitjes en meer. 
Daarbij ook huisgemaakte jams, siropen, relis-
hes…… Leuk idee voor een kerstpakket, jammie!

Graag tot ziens op zondag 30 oktober.

Judith Rouwens 
Tel. 06-14050298 
www.lekkerbeks.nl 
info@lekkerbeks.nl 

INFO-AVOND 
BEWUSTER ETEN 
BIJ PLUS VERBEETEN

Het assortiment in de supermarkt wordt steeds 
groter. Per productgroep worden doorlopend 
nieuwe producten en varianten toegevoegd. Spelt 
is in, er is meer vraag naar voedingsmiddelen ge-
maakt van haver en quinoa, producten met nieuwe 
zoetstoffen worden ontwikkeld, de vraag naar bio-
logische voedingsmiddelen neemt toe. Hoe dan ook,
de nadruk ligt steeds vaker op gezonder en be-
wuster eten en drinken. Ook worden we beïnvloedt 
door reclame en aanbiedingen en is de verleiding 
groot om hierin mee te gaan. Het maken van een 
gezonde, goede, bewuste keus voor het gewenste 
eetpatroon of dieet is niet altijd eenvoudig. Wil je 
graag handvaten aangereikt krijgen om tot een 
goede, bewuste keus te komen? Kom dan naar de 
informatieavond op maandag 31 oktober bij PLUS 
Verbeeten Overloon. Voedingskundige Petra Ker-
sten zal deze avond tussen 20.15 en 21.45 uur 
verzorgen.

Petra Kersten: “De afgelopen twee jaar heb ik 
voedingsadvies gegeven bij PLUS Verbeeten in 
Overloon en Vierlingsbeek. Hier bleek dat er veel 
vragen zijn over de onderwerpen als suiker en sui-
kervervangers, brood en graanproducten en infor-
matie op een voedingsmiddelenetiket. Deze the-
ma’s zullen als leidraad dienen voor de avond 
maar er is uiteraard ook ruimte voor vragen. Deze 
kunnen ook vooraf ingediend worden bij Petra 
Kersten (info@petrakersten.com).” Kaarten kosten
vier euro per persoon en zijn verkrijgbaar bij de 
servicebalie van PLUS Verbeeten in Overloon en 
Vierlingsbeek. Aan het einde van de avond krijgen 
de deelnemers een verantwoorde verrassing mee 
naar huis.

Ontspanning voor mantelzorgers   

Mantelzorgers die thuis langdurig en intensief 
zorgen voor hun naaste, verdienen het om in het 
zonnetje te worden gezet! Daarom organiseert het 
Steunpunt Mantelzorg in het kader van de 'Dag 
van de Mantelzorg', een ontspannende bijeen-
komst voor alle mantelzorgers die woonachtig zijn 
in het Land van Cuijk. 

Datum: 11 november 2016
Tijd: middag van 14.00 -16.30 uur
 avond van 19.30 - 22.00 uur
Locatie: MFC Oelbroeck, Breestraat 1d 
  in Sint Anthonis

Er is een voorstelling van cabaretier Maarten 
Willemse. 

Na de voorstelling is er gelegenheid om gezellig 
samen te zijn met een hapje en een drankje.                                           
Als mantelzorgers diegene die ze verzorgen, moei-
lijk alleen kunnen achterlaten, kunnen ze contact 
opnemen met Steunpunt Mantelzorg. Samen zoe-
ken we naar mogelijkheden, die het beste aanslui-
ten bij de situatie. 
 
Aanmelden kan tot 30 oktober 2016 via de web-
site: www.mantelzorglvc.nl of telefoonnummer: 
0485-846739.
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Mantelzorgwaardering:
Ook dit jaar kunnen mantelzorgers de mantelzorg-
waardering opnieuw aanvragen tot 16 november 
2016. Dit kan door het aanmeldformulier op onze 
de website in te vullen.

Uit op Zondag

Wanneer:  Zondag 16 oktober 2016

Wat:  Optreden van muziekgroep“Louter”    
 met een gevarieerd repertoire

Waar:  Woonzorg centrum Sint Anna
 Veerstraat 49 te Boxmeer 
 in de Boomgaard

Tijd:  14.30 uur - 16.00 uur

Kosten:  gratis, er is een vrijwillige bijdrage
 U bent allen van harte welkom.

vrijdag 14 oktober > fi lm > MOLOTOV 
MAN
Eind april jl. was Vierlingsbeek voor even Hollywood 
Aan De Maas want Joris Weerts draaide zijn afstu-
deerfi lm Molotov Man. Inmiddels is de fi lm klaar, is 
Joris afgestudeerd aan de HKU en wordt Molotov 
Man vanavond voor het eerst vertoond in Vierlings-
beek.

In dit korte drama is te zien hoe Bert de Ruiter lang-
zaam doordraait en tot explosie komt. De Ruiter is 
geïnspireerd op de 'Molotov Man' die in 2012 in het 
nieuws kwam toen hij vanuit zijn woning molotov-
cocktails naar de politie gooide. Jarenlange angst 
voor zijn buren en het gevoel niet geholpen maar 
juist tegengewerkt te worden door gemeente en 
politie, drijven de Molotov Man tot een enorme uit-
barsting.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 5,00 euro > reserveren: 
www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/ of 
0478.631929

zaterdag 15 oktober > open podium > 
TALENTENTUIN: JULIA EN ROSANNE 
YPMA + THE RUBY’S + BLUE BAND
Dat het in de regio barst van het kunstzinnig talent 
staat als een paal boven water. Alle reden voor 
Gryphus om dit talent op het gebied van muziek, 
dans, comedy, fi lm, kleinkunst, literatuur, theater 
of welke kunstvorm dan ook, een podium te bieden 
zich te presenteren. Een open podium om precies 
te zijn: de Talententuin. Na de succesvolle edities 
van vorig jaar gaan we in het nieuwe seizoen vrolijk 
verder met Talententuin nummer vier. Vanavond in 
de hoofdrollen de muzikale acts Julia en Rosanne 
Ypma, The Ruby’s en Blue Band.

De zussen Julia en Rosanne Ypma dansen, 
schreeuwen en zingen als van jongs af aan door 
Sint Anthonis. En nu ze gitaar en piano spelen 
komen ze erachter dat het nóg leuker is om samen 
muziek te maken. En dat doen ze met verve. Luis-
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ter en geniet! The Ruby’s zijn beïnvloed door onder 
andere Chuck Berry, Otis Redding, James Brown, 
Selah Sue en Chef’Special. Het jonge kwartet uit 
Nijmegen maakt eigen nummers, een explosie van 
funk en rock en altijd met een goede groove. Stil 
blijven staan bij The Ruby’s is daarom onmogelijk!
De zeskoppige Blue Band is een energieke cover-
band uit Venray en omgeving. Dé hits van toen en 
nu. Van pop en rock tot dance tot NL-talig en feest. 
Èn wat een feest: daar waar de Blue Band speelt 
gaat het dak eraf! Zonder twijfel wordt dit een 
prachtavond vol bijzondere talenten.
zaal open: 20.30 uur | aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis

zaterdag 22 oktober > concert > BEUK-
FEEST: BLIKSEM + IZEGRIM + MYRK-
VAR + THE DEVIL’S 3RD
Wat vliegt de tijd, zo zijn we de wilde haren na het 
eerste Beukfeest nog bij elkaar aan het vegen, zo 
zijn we al bij de 25ste aanbeland. En wat voor één. 
Uit de rijke historie van het Beukfeest hebben we 
een paar krenten uit de lekkere pap gevist met een 
killer debutant als afsluiter: The Devil’s 3rd, Myrkvar, 
Izegrim en Bliksem!

Beukfeest trapt speciaal voor deze jubileum editie 
af om 20.00 uur met de Tilburgse thrash formatie 
The Devil’s 3rd met in hun midden ‘onze eigen’ 
frontman Frans Wijnen uit Groeningen. De heren, 
en dan met name de excentrieke Wijnen, staan be-
kend om hun energieke liveshows. Afgelopen janu-
ari is de debuut-ep Ventriloquism uitgebracht, 
welke garant staat voor een goede pot old school 
thrash metal!

Vervolgens betreedt Myrkvar het podium. Dit vijftal 
bestormt al sinds 2004 de metalpodia der Lage 
Landen met hun mix van folk en viking metal. Het 
karakteristieke geluid van deze band is een combi 
tussen vrolijke folk gevolgd door snelle gitaar riffs 
met knallende drums. Tijdens optredens deelde 
Myrkvar meermaals het podium met grote namen 
als Turisas, Finntroll en Korpiklaani.  Dus laat de 
viking in je los, neem je drinkhoorn mee en trek je 
kilt weer uit de kast. 

Izegrim is geen onbekende in het Nederlandse 
metalcircuit. De band is al sinds 1996 actief en 

heeft sindsdien talloze shows gespeeld door heel 
Europa. Met het in maart 2016 uitgebrachte The 
Ferryman’s End is de Nederlandse killing machine 
weer helemaal terug in de death/thrash metal-
wereld. De vorige plaat Congress Of The Insane 
kreeg wereldwijd al de hoogste scores in de 
muziekrubrieken en de nieuwe plaat kan dat alleen 
maar overtreffen.

Als kers op de taart sluit Bliksem deze jubileumeditie
van Beukfeest af. De Vlamingen hebben live een 
zeer goede reputatie en groeiden afgelopen jaren 
uit tot een graag geziene act op steeds grotere fes-
tivals. Met gigs op onder andere Graspop Mainsta-
ge, Wacken Open Air en Summerbreeze en tours 
met Sacred Reich en Metal Church, mogen we dan 
nu ook eindelijk zeggen dat ze op Beukfeest komen 
donderen. Bliksem kwam vorig jaar met de tweede 
langspeler Gruesome Masterpiece en gooide
zaal open: 19.30 uur > aanvang: 20.00 uur > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 10,00 euro 
reserveren: www.gryphus.nl

vrijdag 4 november > MARLON KICKEN 
> BAKO (try-out)

Een zeldzaam gouden combinatie: 40+, lange 
dreadlocks, skateboardend, pratend met een 
zachte ‘g’ en übergrappig. Marlon Kicken in BaKo 
is een schaamteloos fantastische voorstelling vol 
waarheden, geluk en komische verhalen. BaKo 
staat voor verschillende dingen: Bacardi Cola, een 
gereedschap waarmee je alles kunt fixen, een baan-
commissaris en nog veel meer. Gebruik je BaKo
om een leuke conversatie te beginnen of juist om 
te beëindigen? Laat je verrassen door deze hilari-
sche Brabo met zijn relaxte en originele stijl.

Marlon Kicken staat bekend om zijn zelfspot, her-
kenbare verhalen en improvisatietalent. Hij werd 
geboren in Willemstad op Curaçao, maar groeide 
op in Aarle-Rixtel in Zuid-Brabant. In 2009 werd 
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

 

 

                     
       
                     ontspanning 
                                                                   dansen 

                                                                      genieten 

                                                               vrij zijn 

  Joffershof Vierlingsbeek             iedere maandagavond 

       www.movewise.nl    06 10235305 

                                                              

                 
Warme Bakker Degen

Reclame: 17 t/m 22 oktober
 ●  Cappucinovlaai € 10,35
 ●  Extra/dubbel donker € 2,30
 ● 4 Mueslibolletjes + 1 gratis

Reclame: 24 t/m 29 oktober
 ●  Appelkaneelvlaai € 10,35
 ●  Tarwebrood € 1,85
 ●  4 Krentenbollen + 1 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.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                                                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zet fou ten onder voorbehoud

Te koop 
zaagtafel (verrijdbaar) op 

krachtstroom, type cirkelzaag.   

Evt. met 20 m. krachtstroomkabel.

Tel: 0478-636221 of 06-41209403

hij bekroond met zowel de jury- als publieksprijs 
van de Culture Comedy Award, de prijs voor beste 
stand-up comedian van de Benelux.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reser-
veren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl 
> win gratis entreekaarten bij PLUS Verbeeten

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Gradje Tweewielers 
 

De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek 
06-17769196 

gradjewelbers@kpnmail.nl 
 

Bikkel Dealer 
Voor al u fietsreparatie 

Onderdelen op voorraad 
 
 
 

 

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

De thuiskapster voor al uw haarwensen

Voor een afspraak of info bel dan: 06-30542429
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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

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

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

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



14

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

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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

 
 

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

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.

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

Neem eens contact op met ons. Wij maken 
meubels speciaal voor u op maat.  

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 












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
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

Maandag t/m vrijdag dagverse 
maaltijden 16.30-18.00 uur
Weekend cartering op 
bestelling


