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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

20 mei 2014, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

29e jaargang no. 10                  14 mei 2014

Grond kopen en eigen huis bouwen in centrum Vierlingsbeek?

Wie in Vierlingsbeek op het Vrijthof staat, ziet aan de noordzijde nu een kale vlakte. Vroeger stond op deze 
plaats de boerderij en de wei van de familie Deenen. Op dit terrein worden momenteel enkele huizen gebouwd 
door een projectontwikkelaar. Er zijn echter ook nog een aantal mooie kavels te koop. Graag willen wij hier als 
groep in eigen beheer gelijktijdig gaan bouwen.    

De locatie is natuurlijk uniek te noemen. Midden in het centrum, maar toch verkeersluw. Doordat de Burggraaf 
in dit gedeelte afgesloten blijft voor auto’s zal er alleen verkeer voor de woningen zelf komen. In het noorden 
van de Burggraaf kijk je uit over een oude maasarm, dit is cultuurhistorisch beschermd en mag derhalve niet 
bebouwd worden. Door de aanleg van een parkje met veel groen is het sowieso een erg ruimtelijk woonge-
bied. De meeste kavels hebben ook nog eens een tuin op het zuiden, zodat je lekker lang van het zonnetje kan 
genieten.

Ons plan is om met een groep gelijktijdig een aantal 2-onder-1-kap woningen te gaan bouwen. Iedereen be-
paald zelf hoe groot zijn huis is en hoe het eruit komt te zien. Binnen de eisen van de gemeente heeft ieder-
een daarin volledige vrijheid. We profiteren echter wel van de voordelen dat je als groep tegelijkertijd bouwt. 
Zo zijn er financiële voordelen door groot in te kopen. Maar denk ook aan de voordelen van hulp en tips van 
elkaar en daarnaast ook van een professioneel begeleidingsbureau. We doorlopen allemaal hetzelfde proces, 
dus we kunnen elkaar ook goed helpen. We hebben dus wel de vrijheid om eigen keuzes te maken, maar we 
staan er absoluut niet alleen voor.

Zoals het plan er nu ligt zal de grondaankoop begin 2015 zijn waar-
na de bouw van de huizen spoedig zal beginnen. We hebben dus 
nog geruime tijd om alle wensen in beeld te brengen en om de 
financiën rond te krijgen. De kavelverdeling moet echter wel in de 
komende maand(en) gebeuren. Aangezien er nog kavels vrij zijn, zijn 
wij nog op zoek naar mensen die een kavel willen kopen en gelijktij-
dig met ons willen gaan bouwen. 

Nog even de voordelen:
●	 Kavel in het centrum van Vierlingsbeek;
●	 Verkeersluw;
●	 Dichtbij parkje/speeltuintje;
●	 Tuin op het zuiden;
●	 Vrij zicht over de landerijen;
●	 Vrijheid in grootte en inhoud woning;
●	 Vrijheid in ontwerp woning;
●	 Financieel aantrekkelijk door gezamenlijk bouwen;
●	 Procesondersteuning door professionals;
●	 Procesondersteuning door mede-bouwers.
       

De meeste beschikbare kavels hebben een oppervlakte van 264 m2. 
Ze kijken uit over een parkje/speeltuin en hebben een tuin op het zuiden.

Heb jij interesse om een kavel te kopen en je eigen droomhuis te bouwen? Of heb je vragen naar aanleiding 
van deze plannen? Neem dan contact op met Koen Verstegen 06-47466741 (een van de toekomstige 
bewoners). Hoe sneller je reageert, hoe meer kans je hebt op het kavel van jouw voorkeur.  
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Van de redactie:

●	 Volharding gaat voor: eind goed, al goed??? 
 Na 2 dik gewonnen wedstrijden duimen we 

voor de (laatste?) thuiswedstrijd tegen 
 Heeswijk. 
 Gaan ze het over all clubrecord pakken? 
 Zou extra mooi zijn nu Volharding 100 jaar 

bestaat!!
●	 Daaraan willen wij als redactie van Globaal 
 toevoegen: Volharding van harte gefeliciteerd
  met dit eeuwfeest en maak er een keimoi en 

keigeslaagd  feestweekend van!
●	 Overloon SSS'18 is volgend seizoen weer 

terug in de tweede klasse. Dan voetbalt 
 Volharding weer 2 leuke wedstrijden tegen 

SSS'18 ! 
 Alleen de voorpret al..

AGENDA:
2014:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zon-
dag Happen en Stappen in Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
14 mei Symphonica in Sporto: Jong gedanst is  
  Oud gedaan i.s.m. Basisschool 
  Laurentiushof, KBO en stichting Doejemee
15 mei KBO: Fietsdag KBO’s gemeente Boxmeer
16 mei Bèkse PubQuiz 2 (Gryphus) ; inschrijven  
  vanaf 20:30 uur; aanvang 21:00 uur
20-23 mei JOC: PLUS Wandel4daagse i.s.m. JOC
20-23 mei Symphonica in Sporto: Wandelvierdaagse 
  JOC i.s.m. Groeningskoor
23 mei MVC ’64: Kennisquiz
24 mei MVC ’64: Buitentoernooi
25 mei Eerste H. communie Vierlingsbeek/
  Maashees; aanvang 13.30 uur in kerk   
  Vierlingsbeek
28 mei Gryphus: hardrock café; MAIDEN NIGHT 
  2014 met live UP THE IRONS
  zaal open: 20:30 uur
29 mei/  Feestweekend Volharding t.g.v.
1  juni 100-jarig bestaan voetbalclub
31 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890 
  Oud ijzer te laden?     
  Valentinus 632426 draaien!
31 mei /  Groenings koor: Deelname aan
1  juni Volkorenfestival in Middelburg

1 juni Smartlappenkoor "Van Heure Zinge":   
  groots smartlappen en joekskappellen- 
  dag op diverse lokaties in Vierlingsbeek;  
  van 11.30 uur tot 18.00 uur. Daarna tot  
  21.00 uur feestavond met live muziek!
1 juni Symphonica in Sporto: Verrassingsop- 
  treden Smartlappenkoor i.s.m. Bekse   
  Klinkertjes
3 juni Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
7 juni Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Groepstraining Bekse Bruggenloop 
  9.00 uur bij Bibliobeek
8 juni St. Antonius- St. Nicolaasgilde 
  Groeningen: Koningschieten
9 juni St. Antonius- St. Nicolaasgilde 
  Groeningen: Koninginnebal
11 juni VOVG: Linedance workshop
19 juni KBO: Fietsdag
21 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de Maas
21 juni Symphonica in Sporto: Muziek op de   
  Maas in Beweging i.s.m. ZEV, Dames-
  gymclub, Vierlingsbeek en Dorpsraad   
  Groeningen
22 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2014
24 juni Harmonie de Herleving: Zomeravond-  
  concert
27 juni VOVG: Fietstocht
5 juli Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel; 
  Aanvang 19.00 uur
11 juli Bèkse PubQuiz 3 (De Vier Linden); 
  inschrijven vanaf 20:30 uur; 
  aanvang 21:00 uur
30 juli/  KBO: 5-daagse reis
3 aug naar Ernst aan de Moezel
12 aug KBO: Kermismatinee in ’t Joffershof
14-17 aug Kinder Vakantie Week: Locatie   
  Maashees
21 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
24 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Bekse Bruggeloop
24 aug Symphonica in Sporto: Bekse Steppen- 
  ronde i.s.m. Oranje Comité en Beek 
  beweegt
29 aug KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
2 sep Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
5-8 sept Groeningse Kermis
7 sept Symphonica in Sporto: Maxi-Music-Bal
  i.s.m. CV de Keienschieters, Tennisver- 
  eniging Vierlingsbeek en Harmonie de  
  Herleving (Jeugddag voor de jeugd van  
  Vierlingsbeek en Groeningen)
9 sept VOVG: Najaarsontmoeting
17 sept VOVG: Excursie naar Kliniek Via Sana
18 sept KBO: Fietsmiddag
26 sept Bèkse PubQuiz 4 (Café 't Hoekje); 
  inschrijven vanaf 20:30 uur; 
  aanvang 21:00 uur
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in ’t Joffershof
7 okt Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
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14 okt VOVG: Rondleiding breifabriek
17 okt KBO: Spellenmiddag in ’t Joffershof
21 okt VOVG: Thermaalbad Arcen
25 okt Bèkse Biercantus 2014
29 okt VOVG: Knutselen met papier
30 okt KBO: Excursie
4 nov Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 nov VOVG: Rayonavond
15 nov De Keieschieters: Prinsenbal
18 nov VOVG: Proeverij
20 nov KBO: Herfstwandeling
23 nov Symphonica in Sporto: Pietensportdag  
  i.s.m. Korfbalver. DES en Sinterklaas-  
  comité
28 nov Bèkse PubQuiz 5 (Café De Wildeman);  
  inschrijven vanaf 20:30 uur; 
  aanvang 21:00 uur
29 nov Harmonie de Herleving: Popconcert i.v.m. 
  140-jarig jubileum van de harmonie
2 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec KBO: Kerstviering in Concordia

17 dec VOVG: Kerstviering
27 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

2015:
29 mrt Harmonie de Herleving: Koffieconcert
  Voorjaar Symphonica in Sporto: 
  Valbreken Jong&Oud i.s.m. Basisschool  
  Laurentiushof, Judovereniging Randori  
  en KBO
14-15 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie
14 mei Symphonica in Sporto: Voetbal &   
  Schiettoernooi i.s.m. RKVV Volharding  
  en Gilde Groeningen 
24 mei Symphonica in Sporto: Outdoor Soccer  
  & Volleybal tournament i.s.m. Volleybal- 
  vereniging MVC’64 en Zaalvoetbalver-  
  eniging Concordia

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

Diensten 
en 
Intenties  

mei – juni

18 mei:
kerk Vierlingsbeek: 11.00 uur: eucharistieviering t.g.v. 
het 50-jarig priesterschap van pastor Teunissen.
Intenties: Overl. ouders Camps-Gerrits en Toon, 
Wies Stoffelen, Ardy Drabbels vanwege verjaardag.

25 mei:
kerk Vierlingsbeek: 13.30 uur: Plechtige viering 
van Eerste Communie.

27 mei:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering.

31 mei:
Maashees: 19.00 uur: eucharistieviering

1 juni:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: eucharistieviering 
met kinderwoorddienst.

9 juni:
Groeningen: 2e Pinksterdag: 10.30 uur: eucharis-
tieviering mmv Gilde en Groenings Koor.
Intenties: Overl. Ouders Camps-Gerrits en Toon, 
Jacobus Gerrits en Regina Lucassen en overl. Kin-
deren, overl. Ouders Van Sambeek-Elbers, Jo 
Roelofs en overl. Fam, overl. Fam. Arts-Lamers, 
Toos Peeters-Arts, Truus Versleyen-Arts.
     

N.B.: Let op de andere aanvangstijden van de 
vieringen op 18 en 25 mei.

Intenties: 
Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt op-
geven, dan kunt U dit doen bij mevrouw Marietje 
Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek. Zij is hier-
voor 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.- 

Gedoopt:
Door het sacrament van het Doopsel zijn in de 
kerkgemeenschap opgenomen:
Rens Albers, Arnoud van Gelrestraat.
Krystian Kozlowski, Hultenhoek. 
We wensen beide dopelingen en hun ouders een 
gezond leven en een gelukkige toekomst.

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

Gouden priesterfeest Pastor F. Teunissen.
In deze maand mei is het 50 jaar geleden dat 
pastor Teunissen priester werd gewijd. Hij wil dat 
gouden jubileum vieren in zijn oude parochie 
Vierlingsbeek-Maashees. Dit zal plaatsvinden op 
zondag 18 mei. Pastor Teunissen zal dan tijdens 
een plechtige eucharistieviering voorgaan. Deze 
viering is om 11.00 uur in de St. Laurentiuskerk. 
Aansluitend is er van 12.30 - 14.00 uur een receptie 
in zalencentrum Concordia. De beheercommissies 
van de deelparochies Vierlingsbeek en Maashees 
nodigen U van harte uit aan de viering deel te ne-
men en pastor Teunissen vervolgens te feliciteren.
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VOORLEESUURTJE 
in Bibliobeek

Iedere zaterdagmorgen met steeds een andere 
voorlezer. 
Tijdstip: 10.30 uur tot 11.00 uur voor alle kinderen 
die willen komen luisteren. 
Kosten: € 1,00 (incl. glaasje fris)

Iedereen is van harte welkom.
 
Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen 
kinderen. 
Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek 
                                                                                                                 
info@bibliobeek.nl

Rectificatie vorige uitgave: (nu met foto)
Op 25 mei 2014 doen 8 kinderen uit Vierlingsbeek 
en 2 kinderen uit Maashees de Eerste Communie. 
Op zaterdag 12 april, tijdens de palmpasenviering 
in Maashees, hebben zij zich aan de mensen in de 
kerk voorgesteld. Tijdens een eerdere bijeenkomst 
hebben ze samen de palmpasentakken voor de vie-
ring versierd. Thuis hebben ze nog een doos met 
een foto erop versierd als een geschenk. Dit sluit 
aan bij het project Gods grootste geschenk. Ook 
hebben ze met z'n allen een hele gezellige en leer-
zame middag gehad bij  De Locht in Melderslo toen 
ze daar met de bakkers brood hebben gebakken

	  
Creatief	  met	  klei	  in	  Vierlingsbeek	  

	  
	  

	  
	  
Ineke	  	  en	  Arie	  met	  passie	  voor	  klei	  

	  
Ineke	  	  
Veelal	  bezig	  met	  “	  de	  mens”	  	  te	  boetseren.	  Ze	  is	  
een	  paar	  keer	  in	  de	  week	  	  met	  	  
haar	  keramiekvriendinnen	  in	  
het	  atelier	  bij	  elkaar	  om	  	  met	  
klei	  te	  werken.	  
	  
Wist	  je	  trouwens	  dat	  werken	  met	  klei	  een	  
uitstekende	  therapie	  is?	  
	  

Arie	  
Houdt	  zich	  bezig	  met	  het	  draaien	  
van	  potten,	  werken	  met	  plakken	  
klei,	  gietklei	  en	  boetseren.	  
Werkt	  graag	  in	  opdracht	  en	  vindt	  	  
dan	  ook	  elke	  opdracht	  een	  
uitdaging.	  

	  
Kom	   gerust	   eens	   kijken	   in	   ons	   atelier	   aan	   de	  
Heihoekscheweg	  nr.	  17.	  
Graag	  even	  van	  te	  voren	  06	  53580322	  bellen	  
Of	  bezoek	  	  	  onze	  website	  	  www.icone6.nl	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Noortje in actie met Laike WE

Een knappe prestatie 
De 14 jarige Noortje Spee uit Groeningen heeft af-
gelopen weekende haar internationale debuut ge-
maakt voor pony springruiters in Lier (België). In 
een sterk bezet CSIP toernooi behaalde ze zater-
dag de 7e plaats met Laike WE en zondag met 
Romany Jane de 10e plaats.  
Noortje rijdt voor Lobert Sporthorses uit Leunen.

	  
Creatief	  met	  klei	  in	  Vierlingsbeek	  

	  
	  

	  
	  
Ineke	  	  en	  Arie	  met	  passie	  voor	  klei	  
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klei	  te	  werken.	  
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uitstekende	  therapie	  is?	  
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Werkt	  graag	  in	  opdracht	  en	  vindt	  	  
dan	  ook	  elke	  opdracht	  een	  
uitdaging.	  

	  
Kom	   gerust	   eens	   kijken	   in	   ons	   atelier	   aan	   de	  
Heihoekscheweg	  nr.	  17.	  
Graag	  even	  van	  te	  voren	  06	  53580322	  bellen	  
Of	  bezoek	  	  	  onze	  website	  	  www.icone6.nl	  	  
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Pastoor Kerssemakers vertrekt 
uit de parochie Maria Moeder van 
de Kerk

De parochie Maria Moeder van de Kerk, die der-
tien deelparochies omvat, verliest haar herder. 
Pastoor deken Roland Kerssemakers kiest voor 
een periode van verdieping en verfrissing van zijn 
priesterschap. Met toestemming van de bisschop 
van ’s Hertogenbosch Mgr. A.L.M. Hurkmans 
vertrekt hij 1 september 2014 voor twee jaar naar 
Chili, het land waar zijn broer woont en werkt en 
waar hij elk jaar welkom was voor zijn ontspan-
ning. Onder de hoede van de aartsbisschop van 
Santiago zal hij daar in het pastoraat gaan werken. 
Met name in het rechtstreekse contact met de 
parochianen hoopt hij een nieuw elan te vinden.

Door het tekort aan priesters en kerkgangers staat 
het pastoraat in Nederland onder continue druk. 
Met zijn 58 jaar acht Roland Kerssemakers zich nu 
nog in staat de dagelijkse gang van zaken te door-
breken en tot een hernieuwing van zijn priester-
schap te komen. De parochie gunt haar pastoor 
die ruimte en zoekt samen met het  Bisdom naar 
een opvolger.

Namens het Parochiebestuur
A.H.A.M. van Heusden, Secretaris

De Bekse Klinkertjes hebben het 
seizoen super afgesloten!

Alle toernooien zitten erop. Onze groepen solo’s 
en duo hebben het seizoen goed afgesloten op 
de Nederlandse Kampioenschappen. De minioren 
garde en show, de jeugd garde en ons duo heb-
ben mooie prijzen mee genomen. Lisanne en 
Willemien zijn Nederlands Kampioen geworden 
waar we allemaal super trots op zijn! 

    

Ze mochten nu dus ook naar de Europese Kam-
pioenschappen in Oostenrijk. Ook de hoofdklasse 
show mocht daarheen. Ze hadden met zijn allen
een huisje geboekt midden in de bergen en hier een 
gezellig weekend van gemaakt. Op zondag 4 mei
moesten het duo en de show hun dansen laten 
zien en het duo heeft een goede 6e plaats behaald!
De show heeft de dans ook goed uitgevoerd en met
deze dans werd een mooie 10e plaats gehaald. Ze 
zijn super blij met dit resultaat en iedereen is het is 
weer een ervaring rijker. We willen de volgende
sponsoren ’t Genot - Ambachtelijk Pannenkoeken-
restaurant, Colors@Home Siebert Wonen, ABC 
Afbouwcentre, Notariskantoor Vierlingsbeek en 
SportLavit via deze weg bedanken voor dit afgelo-
pen seizoen!
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Het seizoen is nu echt afgelopen en als er nog kin-
deren of jeugd een keer willen komen kijken omdat
ze misschien ook wel willen komen dansen zijn ze
van harte welkom! De kinderen tot 12 jaar op maan-
dag in het Joffershof van half 6 tot half 7 de show 
en van half 7 tot half 8 de garde. En de jeugd vanaf 
12 jaar op dinsdag in het Joffershof de garde van 
7 uur-8 uur en de show van 8 uur tot 9 uur. Ook 
trainen hun op donderdag de show van half 7-half 
8 en van half 8-half 9 de garde in Concordia.

The voice van 
't Vrijthof: 
Wederom een 
grandioos 
succes!

Op zaterdag 3 mei 2014 vond de derde editie van 
The Voice van 't Vrijthof plaats. De avond  is in-
middels alweer een begrip bij alle Vierlingsbekers 
en Groeningenaren die van een mooi potje (pop)
muziek houden! En terecht, want wat een geweldi-
ge avond was het ook dit jaar weer. Het is verba-
zingwekkend hoeveel muzikaal talent en hoeveel 
gouden keeltjes er verstopt zitten in Vierlingsbeek 
en Groeningen. Van Rowwen Heze tot Anouk, van 
John Legend tot Tina Turner, en van Wim Son-
neveld tot Aqua, het kwam allemaal voorbij en het 
publiek genoot met volle teugen!

Harmonie De Herleving wil iedereen bedanken die 
deze avond mogelijk heeft gemaakt, in het bijzon-
der Helgo Lichteveld  en Paul Stiphout voor het 
geluid; Mark van Berlo (Malibu Sound & Light) voor 
het licht; de dames van kapsalon José die belan-
geloos voor alle kapsels en make-up hebben ge-
zorgd; Jan Nillesen (Concordia) voor de zaal; alle 
bedrijven die prijzen voor de loterij hebben ge-
schonken; Marijn Broeren (Marco Borsato), Diny 
Bartels (Trijntje Oosterhuis), Rick Geurts en Tim 
Reefs (Rick en Timon) die deze avond aan elkaar 
hebben gepraat; alle artiesten voor hun geweldige 
bijdrage; de organisatie die bergen werk heeft ver-
zet; en alle harmonieleden die hebben geholpen 
om deze avond tot een succes te maken.

Was je er niet bij? Zonde! Wie weet tot volgend 
jaar!

Meet & Greet met jonge eek-
hoorntjes tijdens de Nationale 
Eekhoorndag! 
Het jaar 2014 is door de Zoogdiervereniging en 
Stichting Eekhoornopvang Nederland uitgeroe-
pen tot ‘Jaar van de Eekhoorn’. Gedurende dit 
jaar vragen beide organisaties aandacht voor dit 
prachtige acrobatische diertje met zijn kenmerken-
de pluimstaart. Vivara Natuurbeschermingspro-
ducten werkt al jarenlang samen met de Zoogdier-
vereniging en Stichting Eekhoornopvang Neder-
land.  In het kader van het Eekhoornweekend or-
ganiseren zij samen op zondag 18 mei de Nationa-
le Eekhoorndag 2014, bij Vivara in Vierlingsbeek.  
De Zoogdiervereniging zet zich in voor onderzoek 
naar en bescherming van inheemse wilde zoogdie-
ren en hun leefgebieden in Nederland. Dit doen zij 
onder andere door waarnemingen in kaart te bren-
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gen. Stichting Eekhoornopvang Nederland richt 
zich vooral op het opvangen en medisch verzorgen 
van zieke, gewonde en verweesde eekhoorns, om 
deze vervolgens weer in de vrije natuur uit te zet-
ten. Op de Nationale Eekhoorndag willen zij behal-
ve kennismaking met de eekhoorn, aandacht vra-
gen voor de noodactie Toekomst voor Dieren. Een 
noodactie om te voorkomen dat de organisatie in-
clusief hulpbehoevende eekhoorntjes op straat 
komt te staan.  
Tijdens de Nationale Eekhoorndag maakt u letter-
lijk kennis met de eekhoorn. Naast de interessante 
lezingen over het diertje zelf en de praktische tips 
voor het inrichten van een eekhoornvriendelijke 
tuin, krijgt u de unieke kans om van dichtbij te zien 
hoe jonge eekhoorntjes die bij de Eekhoornopvang 
zijn binnen gebracht, worden gevoed met de fles!   
Noteer 18 mei 2014 dus alvast in uw agenda. Wij 
nodigen u van harte uit om kennis te maken met 
de wondere wereld van de eekhoorn! Komt u ook? 
Meld u zich dan aan op www.vivara.nl/eekhoorn-
dag. Onder alle bezoekers die zich van tevoren 
hebben aangemeld wordt een Eekhoorn Prijzen-
pakket verloot!   
Datum:  Zondag 18 mei 2014
Tijd:  11.00-16.00uur 
Locatie: Vivara Natuurbeschermingsproducten, 
Overloonseweg 11c, 5821EE Vierlingsbeek
Kijk voor meer informatie op www.vivara.nl/eek-
hoorndag 

Wandel4daagse:
Het JOC organiseert ook dit jaar weer een wandel-
vierdaagse van 20 tot en met 23 mei. In het kader 
van Symphonica in Sporto worden diverse activi-
teiten rondom het wandelen georganiseerd. Een 
extra stimulans om met zoveel mogelijk mensen 
(kinderen en volwassenen) aan deze wandelingen 
mee te doen. Voor de KBO-leden deze uitnodiging 
om één of meerdere dagen mee te wandelen. Doe 
je wandelschoenen aan en geniet van de natuur in 
onze omgeving. Voor de afstanden 10 of 15 km. 
kan gestart worden tussen 17.15 en 17.45 uur en 
voor de 5 km. tussen 18.00 en 19.00 uur vanaf het 
Gryphus/JOC gebouw. 

Meerdaagse reis:
Van 30 juli t/m 3 augustus maken we een 5-daagse
reis naar Ernst am Mosel. Er is nog plaats in de 
bus dus heeft u zin in een gezellige vakantie, meld 
u dan nog aan bij het secretariaat. 

Zoo Parc voordeelaktie: 
Via de KBO kunnen ook dit jaar weer kaartjes be-
steld worden voor het Zoo Parc. 

Vierlingsbeek/Groeningen

In plaats van € 17,00 worden de entreekaarten tij-
delijk aangeboden voor € 8,00 per stuk. 
Deze entreekaarten zijn onbeperkt geldig. 
Tot 25 mei kunt u kaartjes bestellen bij 
Jeanne Vervoort, tel. 632028.  

Kiendata:
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 16 mei en 30 mei Aanvang: 14.00 uur 
De vaste activiteiten van de KBO zijn:
Jeu de Boules op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur 
bij Concordia Info 631233
Koersballen op woensdagmiddag van 14.00-
16.00 uur in het Joffershof  Info 631986
Biljarten op maandag- en donderdagmorgen en 
dinsdag en vrijdagmiddag  in het Joffer 
Kienen om de 14 dagen op vrijdagmiddag in het 
Joffershof 14.00 uur Info 631986
Bijeenkomst alleengaanden 1e zondag van de 
maand om 14.00 in het Joffershof  Info 632028
Gymmen op vrijdagochtend van 9.15 - 10.15 uur 
en van 10.30 - 11.30 uur in het Joffershof  
 Info 631232

Wilt u lid worden, meldt u aan op 
www.kbo-vierlingsbeek.nl, stuur een mailtje naar 
kbovierlingsbeek.groeningen@home of bel het 
secretariaat 631919

Marian Bax 
en 
Gijs van Lanen 
exposeren 
in het Koningskerkje 
te Vierlingsbeek

Abstracte kunst in het Koningskerkje

Onder de titel “Samenkomen” exposeert Marian 
Bax haar schilderijen en Gijs van Lanen zijn beelden 
in het Koningskerkje te Vierlingsbeek, op zaterdag 
17 en zondag 18 mei van 11.00 tot 17.00 uur. 
Twee kunstenaars die samenkomen in een kerkje,
altijd al een plaats van samenkomst, maar nu op 
een heel bijzondere wijze. 
Kleuren en vormen komen samen in deze prachtige 
ruimte, ze versterken elkaar en vullen elkaar aan.
De schilderijen van Marian zijn sprekend en leven-
dig, vaak fel in kleur en qua omvang in overeen-
stemming met de monumentale wanden van het 
Koningskerkje. De beelden van Gijs vullen de ruim-
te met hun verrassende vormen, uitgevoerd in een 
combinatie van hout en metaal. 

Marian maakt olieverfschilderijen, monoprints en 
mixed-media op papier.  
Ze heeft een fascinatie voor grillige, organische 
structuren en vormen. Ze tonen het krachtenspel 
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van energieën, de basis van het leven. Deze in-
spiratie vertaalt ze in haar werk op een kleurrijke, 
krachtige en dynamische wijze. 
Al haar werk komt zonder vooropgezet plan tot 
stand, het ontstaat in een intuïtief proces, een 
zoektocht naar spanning in kleur, materiaal en 
compositie. De werken houden niet op aan de ran-
den, lijnen en vlakken lopen van het doek af en ge-
ven de toeschouwer de mogelijkheid om het beeld 
aan te vullen. Zo maakt ze de kijker deelgenoot 
van het avontuur dat het maken van een schilderij 
voor haar is.

Gijs laat zich bij het maken van de beelden inspire-
ren door de natuurlijke vormen die in het hout ver-
scholen zitten. Hout en metaal zijn elkaars tegen-
polen. Door deze elementen samen te voegen tot 
een object ontstaat er een elkaar versterkende 
compositie.
Het hout is een beperkend maar ook fascinerend 
element. Het stuurt de kunstenaar. Zoekend naar 
wat in het hout verscholen zit, ontsluit hij haar 
schoonheid. In de beelden is het hout de leidende 
factor, de metalen delen zijn aanvullend en komen 
tot stand in samenwerking met kunstsmid Juul 
Baltussen.

Tijdens de expositie zijn de kunstenaars aanwezig. 
Wilt u vooraf een indruk van het werk van de expo-
santen, kijk dan op www.marianbax.nl en 
www.gijsvanlanen.nl

Marian Bax, schilderijen
Gijs van Lanen, beelden 

17 en 18 mei 2013 
van 11.00 tot 17.00 uur
 
Koningskerkje
Spoorstraat 17
Vierlingsbeek

Meer info: www.vanheurezinge.nl

Groots smartlappen- en kapellen-
festival te Vierlingsbeek

Op zondag 1 juni 2014 organiseert Smartlappen-
koor Van Heure Zinge (VHZ)  uit Vierlingsbeek/
Groeningen een groots smartlappen- en kapel-
lenfestival in Vierlingsbeek. Het festival start om 
12.00 uur op een vijftal locaties rondom sportpark 
Soetendaal. Aangezien Voetbalvereniging 
Volharding van 28 t/m 31 mei hier haar 100-jarig 
bestaan viert in een grote tent, is VHZ in de gele-
genheid gesteld om deze tent op 1 juni als uitvals-
basis te gebruiken voor het festival. Maar liefst 12 
koren en 7 kapellen zullen tussen 12.00 en 17.45 
uur de omgeving rondom het Soetendaal bevolken
met hun muzikale klanken en in hun kleurrijke out-
fits. Voor wie nooit een dergelijk festival heeft mee-
gemaakt is het moeilijk een voorstelling  te maken 
van wat het inhoudt. Het is een groots spektakel, 
een mengeling tussen muziekfestival, straattheater 
en carnaval. Stel je een stuk of 1000 vanuit de hele 
regio toegestroomde, vaak uitbundig uitgedoste 
zangers en muzikanten voor die met hun kleurrij-
ke outfits de straten en de diverse locaties bevol-
ken, waar ze de bezoekers vermaken met hun op-
tredens. Ingrediënten genoeg dus voor een groot 
feest! 
Bijzonder zijn ook de locaties, zoals het voormali-
ge kasteel Hattert, een boerenerf en enkele hore-
cagelegenheden, waar wordt gezorgd voor drank 
en spijs. Het zal de bezoekers dus aan niets ont-
breken. Zelfs voor kleine festivalgangers is er  vol-
doende vertier!
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Tot de deelnemende koren behoren de Sjanellekes 
uit Venray, De Harde Kern uit Boxmeer, Vur Sles 
uit Rijkevoort, De Straetlappen uit Mill, Ège Wies 
uit Wanroy, 2 Veur Aff uit Afferden, Kei Gezelllig uit 
Geijsteren, Zeemanskoor Schip Ahoy uit Angeren, 
Bek af uit Grave, Shantygroep de Maashave uit 
Grubbenborst, het Gezelligheidskoor Uden en De 
Gezellige Noten uit Grave. De kapellen die optre-
den zijn Vur de Joeks/Hoe zit dè naw uit Overloon/
Bakel, Dè Stûtter Nie uit Vierlingsbeek, VG Tumult 
uit Vortum-Mullem, Joekskapel Kuulvoer uit Sam-
beek, Zuutjes An uit Venray, Boerenkapel de Flut-
tetutters uit Haarlem en Falso Pero Forte uit Heu-
men.
Tussen 18.00 uur en 21.00 uur wordt het festival in 
de grote tent aan het Soetendaal voortgezet met 
een verrassingsactiviteit in het kader van Sympho-
nica in Sporto (het Vierlingsbeekse thema van de 
Brabantse dorpenderby),  en daarna is er een sa-
menspel van alle koren en kapellen en optredens 
van lokale artiesten onder begeleiding van de 
Cantusband. 
Het belooft dus een bijzondere dag te worden. 
De entree is gratis!

NO MAN’S VALLEY WINT OP UT 
TUFFELKE + 

Orgelrock, blues, psychedelica en andere 60’s 
nostalgica. No Man’s Valley grossiert erin en werd 
op zondag 13 april jl. door de jury unaniem uitge-
roepen tot winnaar van bandwedstrijd Op Ut Tuf-

felke. Het energieke vijftal uit Horst verdiende met 
deze overwinning het openingsoptreden van Op 
De Tôffel 2014.  Zorg dat je er op tijd bij bent: zon-
dag 22 juni, half twee scherp!

LEVE DE KONING!

Het mooie Koningskerkje is tijdens de komende 
Op De Tôffel voor de tiende keer de perfecte lo-
catie voor kleine, akoestische optredens. Sfeer-
vol, intiem en muisstil. Een unieke ambiance voor 
schoonheid. In de afgelopen jaren waren er in het 
voormalige godshuis prachtconcerten van Blaud-
zun, Erwin Nijhoff, Lucky Fonz III, Iain Matthews, 
Roosbeef, JW Roy, Case Mayfield, Jelle Paulus-
ma, Town Of Saints, Eefje de Visser en vele ande-
ren. En ook dit jaar belooft weer veel fraais want 
gastheer BJ Baartmans ontvangt niemand minder 
dan Anneke van Giersbergen, Wolf In Loveland, 
André van den Boogaart, Eric Devries, Dotan (foto 
plaatsen ) en Miss Molly & Me. Een vorstelijk ge-
zelschap voor een majestueuze kerk. Lang leve de 
Koning!

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE
ZONDAG 22 JUNI > VRIJTHOF VIERLINGSBEEK 
> AANVANG 13.30 UUR > ENTREE GRATIS

NO MAN’S VALLEY | D DEADLY | ANDRÉ VAN 
DEN BOOGAART | ERIC DEVRIES | WOLF IN 
LOVELAND | MISS MOLLY & ME | DOTAN | AN-
NEKE VAN GIERSBERGEN | THE SILVERFACES | 
THE HARD WAY | PSYCHO 44 | AFTERPARTEES | 
KNARSETAND | BELLS OF YOUTH | COELY | JE-
BROER | TOWN OF SAINTS | TAYMIR

www.opdetoffel.nl | @opdetoffel | #ODT14
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4e nieuwsflits Symphonica in Sporto (Mei 2014) 
De nieuwsflits geeft overzicht van de actuele 
activiteiten van Symphonica in Sporto en werpt een blik 
achter de schermen.  
 
Muzikale Wandel4daagse 
De derde activiteit in het kader van Symphonica in 
Sporto heeft alles te maken met de Vierlingsbeekse 
Wandel4Daagse. Het Groenings Koor en het JOC 
hebben de handen ineen geslagen om het jaarlijkse 
wandelevenement muzikaal op te luisteren. Han 
Morsink van het Groenings Koor vertelt: “Tijdens de 
speeddates met alle verenigingen sprak ik met Huub 
Peters van het JOC. We kwamen samen al snel op het 
idee om tijdens de Wandel4Daagse mensen zingend, in 
groepen, door de straten te laten lopen. Er zullen veel 
bekende kinderliedjes gezongen worden, omdat de 
grootste groep lopers uit kinderen bestaat. Maar ook 
voor de volwassenen zullen bekende liedjes gezongen 
worden waar je lekker op kunt doorstappen”. 

 
Natasja Stiphout en Anneke Willems zijn beide al jaren 
betrokken bij de organisatie rondom de PLUS 
Wandel4Daagse. Natasja: “We hebben eigenlijk maar 
één keer samen hoeven zitten om alles door te 
spreken.” Anneke vult aan: “ De Vierdaagse brengt al 
vele jaren veel mensen op de been, maar door 
Symphonica in Sporto en het Groenings Koor brengen 
we misschien wel een nóg groter publiek in beweging!” 
Alledrie zijn ze het erover eens dat zonder Symphonica 
in Sporto ze nooit op het idee waren gekomen om 
samen te werken. Han: “Het Groenings Koor organiseert 
elk jaar tal van activiteiten, zoals een fietstocht. Nu is 
het tijd voor ons om de wandelschoenen aan te 
trekken. Het Groenings Koor bestaat uit 38 zangers. 
Hopelijk is iedereen elke dag in de gelegenheid mee te 
lopen met de vijf kilometer. Dan kunnen zich meerdere 
groepen zangers aansluiten bij de wandelaars”. 
Anneke: “Met een financiële bijdrage van Symphonica  

 

in Sporto worden boekjes op broekzak formaat gemaakt 
waarin de verschillende liedjes staan. Deze zullen 
verdeeld worden over de deelnemers. Op de slotdag 
kunnen er prijzen gewonnen worden als deelnemers 
zich origineel verkleden. Elk jaar is er een ander thema 
en dit jaar is dat thema natuurlijk Muziek”.  

 

Alledrie hopen op goed weer zodat zoveel mogelijk 
mensen in beweging gaan komen. Jij wandelt toch ook 
mee? 
 
De Plus Wandel4Daagse is van 20 t/m 23 mei. 
Startplaatsen zijn verkrijgbaar bij PLUS Verbeeten. Start 
is elke dag bij OJC Gryphus aan de Grotestraat 18a. 
Starttijd vijf kilometer is 18.00 uur. 

 
 

Promo- team werft stemmen 
Ons promo-team was actief tijdens Koningsnacht in 
Boxmeer. Onze eerste stemmer in ons birdhouse was 
onze eigen burgemeester van Soest. 
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20 t/m 23 mei 2014

Dit jaar is er een speciale editie van de PLUS Wan-
del4daagse. Niet alleen wordt dit evenement voor 
de 10de keer georganiseerd door het JOC en 
PLUS Verbeeten, maar in het kader van Symfonica
in Sporto zal het Groenings koor de organisatie 
versterken en de vierdaagse op een muzikale
manier aankleden. Net als de afgelopen jaren is de 
opbrengst van de PLUS Wandel4daagse geheel 
voor het JOC en betaalt PLUS Verbeeten alle kos-
ten.

Informatie
De PLUS Wandel4daagse zal dit jaar gehouden 
worden van dinsdag 20 t/m vrijdag 23 mei. De 
start/finishplaats is het JOC/Gryphus-gebouw,  
Grotestraat 18a in Vierlingsbeek. De starttijden 
zijn:
●	 10 & 15 km: 17.15 uur – 17.45 uur
●	 5 km: 18.00 uur – 19.00 uur
●	 Sluiting binnenkomst:  20.30 uur

Startkaarten voor alle 4 de dagen kun je al voor de 
4daagse kopen bij PLUS Verbeeten in 
Vierlingsbeek. Deze kaarten kosten € 7,50 of één 
volle PLUSpunten-spaarkaart. Aan de kassa bij 
aanvang van de wandel4daagse kun je ook nog 
startkaarten kopen, voor 4 dagen betaal je dan 
ook € 7,50 of € 2,50 voor een kaart voor 1 dag. 

Tot slot
Op vrijdag hebben we net als voorgaande jaren 
een feestelijke intocht, deze zal om 20.00 uur ver-
trekken vanaf het park (het ‘Koningsparkje’) bij 
Huis ter Maas aan de Spoorstraat. Als je de in-
tocht niet mee wilt lopen kun je gewoon terug 
gaan naar de start/finishlocatie, daar kun je net als 
elke dag tot 20.30 uur finishen. 

Na de intocht is er bij het clubgebouw van het 
JOC een gezellige finale-avond. Hier zullen de her-
inneringsmedailles (deze krijgen de deelnemers 
wanneer ze minstens 3 van de 4 dagen gelopen 
hebben) uitgereikt worden en de winnaars van de 
verkleedwedstrijd bekend worden gemaakt. Net 
als andere jaren heb-
ben we prijzen voor 
een individu, een duo 
en een groep. Maar 
omdat het Groenings 
koor deze 4daagse 
extra muzikaal gaat 
maken, heeft de ver-

kleedwedstijd dit jaar het thema ‘Muziek’. Dus 
kom verkleed als je als favoriete artiest of band 
of in een bepaalde muziekstijl of misschien kun je 
zelf een instrument maken. We zijn benieuwd naar 
jullie creativiteit!

MVC’64 bestaat 50 jaar en wil dat 
vieren met een groots feest op 
vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 
2014

Nog een aantal weken en dan zal voor de 50ste 
keer het buitentoernooi van MVC’64 plaatsvinden. 
Tevens zal in dit weekend het 50-jarig jubileum van
de volleybalvereniging gevierd worden. 

Het comité is met heel veel energie aan het pogen 
leden en oud-leden te trasseren.
Het grootste gedeelte uitnodigingen is al de deur 
uit maar de organisatie is nog drukdoende om zo-
veel mogelijk leden en oud-leden uit te nodigen 
voor dit speciale weekend. 
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De onderstaande activiteiten zullen op 
het programma staan:
Vrijdag 23 mei: 20.00 uur. zal voor de tiende   
 keer de kennisquiz worden geor- 
 ganiseerd. Aanmelden via 
 mvcbuitentoernooi@gmail.com  
 of via Gijs Jacobs (06-24628127) 

Zaterdag 24 mei: 10.00 uur. Jubileumtoernooi 
 (4 tegen 4 en 3 tegen 3) 
 17.30 uur. Opening barbecue.
 De kosten hiervoor bedragen   
 €8,- voor volwassenen en 
 € 5,- voor kinderen. 
 Het aanmelden voor de 
 barbecue kan nog tot 5 mei via  
 info@bouwconsult.info. 
 20.00 uur. Receptie met 
 aansluitend de feestavond 
 (m.m.v. Het Puppieshuisorkest)

Houd voor verdere berichtgeving de komende tijd 
de website (www.mvc64.nl) en de MVC’64 Face-
book-pagina in de gaten!

Indien u nu al vragen, suggesties heeft of u wilt u 
aanmelden dan kunt bellen met 
Piet Verstegen (06-13668064) of Gijs Jacobs 
(06-24628127)

Koningsspelen en opa- en oma 
week bij Spring Kinderopvang De 
Vuurtoren

In de week van 26 april (Koningsdag) stonden de 
Koningsspelen centraal bij ons op het kinderdag-
verblijf. Alle kinderen, zowel dreumesen als peu-
ters, deden mee aan de speciaal georganiseerde 
activiteiten zoals koekhappen, blik gooien, par-
cours lopen, schminken, stoelendans, Ook werd 
er iedere dag gedanst op het lied van de Konings-
spelen: ‘Doe de Kanga’.
Ondertussen genoten de baby’s op een deken, op 
schoot van een pedagogisch medewerker of in de 
wandelwagen van het mooie weer en alle gezellig-
heid om hen heen.
De komende weken spelen en werken we rondom 
het thema ‘Ik en mijn familie’. 
Samen met pop Puk, het vriendje van alle kinderen,
worden er activiteiten aan alle kinderen van iedere
leeftijd aangeboden: bewegingsspelletjes, taalspel-
letjes, creatieve activiteiten etc.
Natuurlijk worden hierbij Moeder- en Vaderdag 
niet vergeten, maar ook de opa’s en oma’s krijgen 
aandacht. Zij zijn uitgenodigd om een ochtend bij 
ons en hun kleinkind (eren) op bezoek te komen.
Heel graag laten we hen zien hoe we iedere dag 
met de kinderen bezig zijn.
Dus opa’s en oma’s van Vierlingsbeek, speelt uw 

kleinkind ook bij ons, kom dan in de week van 
19 t/m 23 mei ook een kijkje bij ons nemen.
Ook in de komende tijd zullen onze peuters vanaf 
3,5 jaar weer op 3 middagen in de week (maandag,
dinsdag en donderdag) op de basisschool naast 
de groepen 1/2 spelen. Dit om de ontmoeting tus-
sen peuters en kleuters te stimuleren. Wij ervaren 
dit als zeer waardevol!
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Burgemeester treft veteranen

Het Oorlogsmuseum in Overloon werd zaterdag 3 mei bezocht door 85 Britse veteranen uit de Twee-
de Wereldoorlog. Zij waren, samen met hun begeleiders, in 80 Britse taxi’s uit Engeland gekomen 
voor een vijfdaags bezoek aan ons land. 
Het programma in Overloon had een informeel karakter omdat de veteranen op 4 mei en 5 mei al een druk 
herdenkingsprogramma hebben. Toch zag de Boxmeerse burgemeester K. van Soest even tijd om een aan-
tal veteranen te spreken. 

Enkele van de veteranen hadden zelf in Overloon gevochten maar de meeste ex-militairen wisten zich in ie-
der geval de strijd om Normandië nog goed te herinneren. De tanks en kanonnen in het museum waren voor
 velen van herkenbaar en sommigen lieten ze dan ook graag fotograferen met het voertuig waarmee zij in-
dertijd aan de bevrijding van Noordwest-Europa deelgenomen hadden.

Café Brein Boxmeer: 
NAH en energiebalans

Op maandag 19 mei is er weer een Café Brein 
in Boxmeer. Deze keer met als thema Energie-
balans: een praktische handreiking. Café Brein 
is een trefpunt voor volwassenen met een niet-
aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, 
partners, familieleden, vrienden en professio-
nals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan als gevolg 
van een beroerte, ongeval, hersentumor, MS, 
Parkinson of reanimatie. Kijk voor meer infor-
matie op www.nahnobrabant.nl. 

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel heb-
ben vaak last van vermoeidheid. Dat vraagt veel aan-
passing in het dagelijks leven. Het bezoeken van 
een feestje heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat je de 
rest van het weekend moet rusten. Maar hoe leg 

je de mensen in je omgeving uit welke impact ver-
moeidheid heeft op het dagelijks functioneren van
mensen met niet-aangeboren hersenletsel? Aan 
de hand van theorie en een toneelstukje krijgen 
de bezoekers van Café Brein uitleg over een heel 
praktisch toepasbare theorie. Café Brein is van
19.30 tot 21.30 uur in De Driewiek, Jeroen Bosch-
straat 49 in Boxmeer. Deelname is gratis en aanmel-
den is niet nodig. De zaal is open vanaf 19.00 uur. 

In Café Brein worden wisselende onderwerpen be-
sproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het ac-
cent ligt op contact, erkenning, herkenning en voor-
lichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leg-
gen wat er aan de hand is. Café Brein is een samen-
werking van Pluryn, Syntein, Pantein, SWZ, Steun-
punt Mantelzorg en MEE Noordoost Brabant. Neem 
voor meer informatie contact op met Els Hoogen-
boom van MEE Noordoost Brabant, telefoon 
0413 33 47 33, e-mail e.hoogenboom@mee-nob.nl. 
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bèkse
pubquiz

2014tweedE
RONDE:

vrijdag 16 mei
gryphus
inschrijven vanaf 20.30
Aanvang 21.00
teams van max. 6 personen
2 euro per speler
diverse prijzen te winnen!

vrijdag 16 mei > quiz > BÈKSE 
PUBQUIZ
De tweede ronde van dit rondreizend vragencir-
cus langs alle Vierlingsbeekse ‘pubs’. De kick-off 
is dit jaar in Uw eigen Gryphus dus zorg dat je er-
bij bent! Meer informatie is te vinden op Facebook 
https://nl-nl.facebook.com/pages/B%C3%A8kse-
PubQuiz/168321173320220
inschrijven: 20.30 uur > aanvang: 21.00 
uur > entree: gratis

woensdag 28 mei > hard rock 
café > MAIDEN NIGHT 2014 met 
live: UP THE IRONS
Iron Maiden is een van de meest tot de verbeel-
ding sprekende hardrockbands ever. Het zestal, 
groot geworden tijdens de New Wave Of British 
Heavy Metal begin jaren tachtig, trekt anno 2010 
nog immer volle zalen en is onverminderd popu-
lair. Vanavond staat de jaarlijkse Maiden Night op 
het programma. Een heerlijk avondje voor de lief-
hebbers van de IJzeren Maagd. Een gezellig sa-
menzijn vol beeld en geluid, sterke verhalen, fri-
kandellen en meer. En om de feestvreugde hele-
maal tot een hoogtepunt te brengen staat live op 
de planken een fantastische Iron Maiden tribute-
band. Vol trots en met veel genoegen presente-
ren wij U Up The Irons, een van de besten in zijn 
soort en een ijzersterke kopie van de real deal. 
Dat wordt dus een avond volop genieten van alles 
rondom Uw helden in Uw eigenste Maiden Dome!
zaal open: 20.30 uur > > entree: 6,66 | 
<20 jaar: 4,44 euro > reserveren: 
info@gryphus.nl

zaterdag 7 juni | maandag 9 juni > 
busreis > PINKPOP 2014
Pinkpop wordt 45 en pakt groter uit dan ooit. Want 
zeg nu zelf, wie wil er nu niet Rolling Stones, John 
Mayer, Flogging Molly, Bastille, Arcade Fire, Stro-
mae, Jake Bugg of Metallica op zijn verjaardags-
feest? En omdat Pinkpop zo uitpakt haalt Gryp-
hus de bus twee keer uit de remise: op zaterdag 7 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

 adverteren
doet verkopen

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                                                   

 
 

 

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.

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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

	  
	  

	  
	  
	  

	  
Wist	  je	  dat	  werken	  met	  klei	  een	  

uitstekende	  therapie	  is	  ?	  
	  

Nog	  enkele	  plaatsen	  vrij	  
in	  het	  nieuwe	  seizoen	  op	  donderdagavond.	  

	  
	   Inlichtingen	  bel	  :	  	  	  	  	  06-‐53580322	  

juni en op maandag 9 juni. De zaterdagbus (Rol-
ling Stones) zit inmiddels tjokvol maar in de maan-
dagbus zijn nog wel een aantal stoelen vrij. Wie er 
mee wil naar onder andere Metallica, Arcade Fire, 
Stromae, Jake Bugg, Avenged Sevenfold, Biffy 
Clyro, Kodaline, Mastodon, Rob Zombie en Go-
gol Bordello moet snel zijn. Zet die feestneus dus 
maar op!
reisgeld: 110 euro > info of reserveren: 
info@gryphus.nl of 0478.631802/630508

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

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

Vraag naar de voorwaarden en de 
deelnemende merken.

Actie geldt van 5 t/m 17 mei 2014.

Toe aan een nieuwe vloer? Wij adviseren graag bij het 
kiezen van de juiste PVC of tapijtvloer. Kom snel naar de 
winkel en profiteer van hoge kortingen op diverse vloeren.

Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek

Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl

www.siebertcolorsathome.nl

OP DIVERSE VLOEREN
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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

Warme Bakker Degen
Reclame: 19 t/m 24 mei
	 ●	 Appelvlaai € 7,15
	 ●	 V-korn brood € 2,25
	 ●	 Spelt croissant € 0,80

Reclame: 26 t/m 31 mei
	 ●	 Abrikozenvlaai € 7,15
 ●	 Frikadel/kroketbroodje € 1,20
 ●	 Vezelbrood € 2,25
 
 Irenestraat 2  
 5825 CB Overloon
 Tel: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl

ZOMERSTOP ACTIE:

Uw conditie op peil houden tijdens de zomer-
stop van uw sportvereniging? Deze periode 
benutten om preventief te trainen om blessures 
in het nieuwe seizoen voor te zijn? Iemand het 
laatste zetje geven om in beweging te komen? 
Of zelf tegen gereduceerd tarief kennis maken 
met ons fitnesscentrum? 
Maak dan gebruik van ons ZOMERSTOP-
ABONNEMENT! 
2,5 maand fitnessen tegen gereduceerd tarief: 
- 1x per week € 60,00 (normaal €75,00) 
- 2x per week € 75,00 (normaal €100,00) 
- Onbeperkt €85,00 (normaal €112,50) 

Tevens hoeft er GEEN INSCHRIJFGELD 
betaald te worden. Deze abonnementen kunnen 
afgesloten worden in de maanden mei en juni. 
 
Kijk voor meer informatie op 
www.vandongenvierlingsbeek.nl
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Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

Tel: 0478-632232
E: Info@limabv.nlwww.nlmeubel.nl

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   












Inloopuren op woensdag
van 16.30 tot 19.30 uur 

Spoorstraat 10  Vierlingsbeek
Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl 

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282  www.Kapsalon-Jose.nl

Restaurant - Feestzaal - Catering

Kijk voor onze menukaart en 
mogelijkheden op

www.devierlinden.nl

Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637

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

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

✔  VERKOOP & INKOOP
Overloon: Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901

Grip op je  
financiële  

huishouding
Dag en nacht  
jouw bankzaken 
beheren

www.rabobank.nl/lvcm

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. 

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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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

 
 

 

  

  

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

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

				●	Alle soorten feesten tot 1200 personen
				●	Compleet verzorgde catering
				●	Tapverhuur met toebehoren
				●	Koffietafels
				●	Vergaderingen
				●	Ect............

Voor info:
Jan Nillesen        tel.: 0478-631302
Vrijthof 1            E-mail: jannillesen@ziggo.nl                                         
5821 BG  Vierlingsbeek    www.concordia-vierlingsbeek.nl
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kijk op de website www.salontoine.nl

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

25
jaar

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821








 

  
 
    
        
       
   


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


