Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen
Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag
17 mei 2016,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.
dorpsbladglobaal@home.nl
31e jaargang no. 10

11 mei 2016

Zaterdag 30 april jongstleden organiseerde ZEV op het Vrijthofplein op de hoek bij Bibliobeek haar promotie
voor de voorstelling “Carrousel”.
Met behulp van foto’s, flyers en de aanwezige ZEV-ambassadeurs,
werden passanten geïnformeerd en waren ze getuige van
“the making of” met betrekking tot deze unieke voorstelling op
2, 3 en 4 juni.
Mensen werden in de mogelijkheid gesteld direct kaartjes te kopen
en er was tevens gelegenheid om een markante foto te maken.
Komt dat zien
Komt dat horen
Komt dat voelen
Komt dat proeven
Kaartverkoop online: www.zevcarrousel.nl
Kaartverkoop telefonisch: 06 532 286 57
En… u kunt voor kaartjes ook alle dagen van de week
terecht bij de Servicebalie van Plus Verbeeten in
Vierlingsbeek en in Overloon.
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Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
2 - 4 juni Zanggroep Evergreen: Revue
5 juni
LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in de
Zandpoort van 19.30 tot 21.00 uur
7 juni
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
9 juni
KBO: Fietsdag
11 juni
Kasteel de Voirt, Groeningen;
huiskamerconcert Gerard van
Maasakkers aanvang 20.00 uur;
info: han.morsink55@gmail.com of 		
06-53319279
12 juni
RKVV Volharding en Gilde Groeningen:
Voetbal Schiettoernooi; vanaf 9.30 uur
op het sportpark Soetendaal
12 juni
Groenings koor: concert in Aarle Rixtel
samen met het koor Korale
14 juni
VOVG: Bezoek aan de rozentuin Haps
18 juni
LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in 		
Joffershof van 19.30 tot 21.00 uur
19 juni
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2016
24 juni
VOVG: Jaarlijkse fietsdag
25 juni
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
30 juni
KBO: Lezing Stap voor Stap in Joffershof
2 juli
Zonnebloem: Picknick
10 juli
Harmonie de Herleving: Zomerconcert
van harmonie en slagwerkgroep
De Herleving Locatie: Vierlingsbeek, bij
de watermolen; aanvang 11.00 uur
30 juli
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196 Deze maand geen
ophaalronde oud ijzer! In augustus 		
kunt u Valentinus weer bellen.
15 aug Start kaartverkoop Bèkse Biercantus 		
2016 vanaf 12.00 uur
16 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof
25 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
25-28 aug Kindervakantiewerk Vierlingsbeek en 		
Groeningen
28 aug DES: korfbalvriendenmixtoernooi
31 aug KBO: Meerdaagse reis
t
/m 4 sept naar Sigmaringen
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
11 sept Beek Beweegt: 4e editie Bekse
Bruggeloop
14 sept VOVG: Najaarsontmoeting
15 sept KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
19 sept VOVG: Roei clinic in Katwijk
22 sept KBO: Fietsmiddag
23 sept Zonnebloem: Gemeente middag
24 sept Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
28 mei

Van de redactie:
●

●

●

●

De maand Mei is mooi en zonnig begonnen,
nu de IJsheiligen nog en dan kunnen we
volop de perkplantjes en dergelijke in de
grond zetten én buiten laten....
Met de zon én de wind,wel goed water
blijven geven.... Én dan zelf ook vooral
smeren, zonnebrand wel te verstaan....
De 2e week van de Meivakantie maakte veel
goed, het is evenwel erg stil in ons dorp........
De lagere schooljeugd en daarmee ook de
leerkrachten krijgen overigens volgend
schooljaar andere schooltijden...Van maandag
t/m vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.....!!!
Voor Volharding en SSS'18 zijn het
spannende laatste wedstrijden! Gaan ze
elkaar in het volgende voetbalseizoen weer
tegenkomen op het veld? Gezonde
competitie met over en weer grappige en
onverwachte "gebeurtenissen".

AGENDA:
2016:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
Wekelijks Alles bijeen: Elke woensdag daginvulling
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf
10:00 uur voor geïnteresseerden.
11 mei VOVG: Jaarlijkse wandelavond
11 mei LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in 		
Joffershof van 19.30 tot 21.00 uur
12 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
20 mei MVC’64: buitentoernooi en quizavond;
aanvang: 20.00 uur
21 mei MVC’64: buitentoernooi met bbq en 		
feestavond; aanvang: 14.00 uur
22 mei Joffershof: concert van 11.00 tot 13.00 uur
23 mei VOVG: Blote voetenpad
23 mei Dansvereniging De Bekse Klinkertjes: 		
Open lessen van 17.30 uur tot 19.30 uur
24-27 mei JOC: PLUS Wandel4daagse
georganiseerd door het JOC
26 mei KBO: Busdagtocht
26 mei LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in de
Zandpoort van 19.30 tot 21.00 uur

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
IBAN: NL77 RABO 0154 3925 02
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
Website: www.vierlingsbeek-groeningen.nl
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25 sep
29 sept
1 okt
4 okt
5 okt
8 okt
11 okt
15 okt
17 okt
21 okt
22 okt
27 okt
29 okt
29 okt
1 nov
3 nov
3 nov
5 nov
12 nov
15 nov
17 nov
18 nov
19 nov
26 nov
6 dec
11 dec
14 dec
18 dec
20 dec
31 dec

Zangvereniging Vondel: Herfstconcert bij
Concordia; Met Vivace uit Hout-Blerick
en Erato uit Blitterswijck.
Groenings koor: bloemenactie
KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
VOVG: Toetjesbuffet
Harmonie de Herleving: muziek-, zangen dans spektakel ”Got Talent”
in Concordia
VOVG: Zwemmen Thermaalbad Arcen
CV de Keieschieters: Verkoop loten
VOVG: Workshop porselein beschilderen
KBO: Spellenmiddag in Joffershof
CV de Keieschieters: Verkoop loten
KBO: Excursie
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Bèkse Biercantus 2016 (Lustrum editie)
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
KBO: Filmmiddag met KBO Maashees
VOVG: Bezoek aan de moskee in Venray
Gêf ’t dûr: Beek an Toffel;
aanvang 19.00 uur; Eten bij de kok thuis.
(www.bibliobeek.nl)
CV de Keieschieters: Prinsenbal
VOVG: Lezing door de Nederlandse
Hersenstichting
KBO: Herfstwandeling
CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
in zaal Concordia, aanvang 20.00 uur
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
VOVG: Kerstmarkt
VOVG: Kerstviering
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het Koningskerkje
KBO: Kerstviering in Concordia
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus weer
bellen.

4 mei

Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 		
Koningskerkje

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

Op 20 April ging een groot aantal van onze leden
op Rayonreis. Na een uurtje werd de 1e stop gemaakt en wel om een kopje koffie en een lekker
stukje appeltaart te nuttigen. Daarna gingen we
richting Amsterdam waar we in de diamantslijperij
van Gassan Diamonds een rondleiding kregen. Er
mochten ook sieraden gepast worden, maar dat
bleef toch bij passen, want niemand had zo´n dikke
portemonee bij zich. Het was indrukwekkend om
te zien hoe een diamant na het bewerken in een
sieraad werd geplaatst. Na het bezoek vervolgden
we onze reis naar het pittoreske Volendam waar
de lunch werd genuttigd. Daarna konden we
Volendam ontdekken. Jammer genoeg heeft niemand bekende Volendammers gespot. Het weer
was prachtig en dat maakte dit bezoek natuurlijk
extra mooi. Om 16.30 ging de bus weer richting
ons mooie Brabant, maar niet voordat we na 10
minuten rijden even terug moesten om nog een
paar vermiste dames op te pikken. Tja, de tijd wordt
op zo´n mooie dag wel eens vergeten. Gelukkig
kwam iedereen weer veilig terug op de basis. De
dag werd afgesloten met een heerlijk diner waarna
de reis werd voortgezet richting huis. We kunnen
weer terugblikken op een zeer goed geslaagde
dag. De meimaand is voor onze vereniging een
wandelmaand bij uitstek. Na onze jaarlijkse wandelavond, georganiseerd door eigen leden, gaan
we verderop in de maand naar Elsendorp om daar
het Blotevoetenpad te lopen. Dus, schoenen, kousen uit en op de blote voeten door het gras, de
modder, het water etcetra.
Een voorproefje kun je vinden op de volgende
website http://www.blotevoetenpad.info
Maandag 23 mei vertrekken we om 19.00 uur
vanaf het Vrijthof.

Viering eerste pinksterdag
Groeningen

2017:
7 jan
14 jan

CV de Keieschieters: Groeningseavond
CV de Keieschieters: Rondbrengen
carnavalskrant
18 jan
CV de Keieschieters: Kaartverkoop
zittingsavonden
21 jan
CV de Keieschieters: Reünie Jeugd 		
(55-jarig jubileum)
28 jan
CV de Keieschieters: Liedjesavond
4 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
12 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
17+18 febrCV de Keieschieters: Zittingsavond
24-28 febr CARNAVAL

Zondag: 15 mei om 10.30 uur
eucharistieviering

Intenties
Overleden ouders Arts-Lamers, Toos Peeters-Arts,
Truus Versleijen-Arts, Wim Ermers, overleden Fam.
Ars-Lamers, overleden ouders van SambeekElbers, overleden ouders Jo en Annie Peeters van
den Hoogen, Wim en To Gerrits, Fam Elbers van
de Cruysen, Toos en Dries van den Bosch-Elbers,
Johannes Deenen en Gerardina en Mina Jans.
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Koningsdag 2016 zeer geslaagd!
Koningsdag nieuwe stijl heeft een zeer geslaagde
dag opgeleverd, zoals ook de foto’s laten zien!
Zonder alle vrijwilligers was het niet mogelijk
geweest, dus iedereen BEDANKT!
Meer foto’s bekijken? Like onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/GroeVie/
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- om diverse redenen, niet willen huren van 		
		 Stichting Wonen Vierlingsbeek. Dit kan zijn te
		 klein en of geen grotere tuin en of locatie enz.
- niet kunnen huren van Stichting Wonen
			 Vierlingsbeek, omdat men niet, aan de door 		
		 overheid gestelde criteria, voldoet (inkomen,
		 financiële redenen, leeftijd, enz).
● Bewoner(s) die nu (bij ouders) in-wonen en
graag zelfstandig willen huren
● Bewoners die nu huren, al dan niet van de
Stichting, maar graag iets anders willen huren
● Jongeren die zich niet willen binden aan een
koopwoning en middels huur ‘mobiel’ willen
blijven en kunnen vertrekken wanneer dat
gewenst is

Wilt u het Groenings Koor weer eens
zien en horen:
Kom op 1e Pinksterdag (15 mei) naar Groeningen
voor de traditionele Pinkstermis met het Gilde van
Groeningen en het Groenings Koor. De mis vindt
plaats op het terrein naast de kapel en begint om
10.30 uur.

Helaas is er in Vierlingsbeek( bijna) geen particuliere
huur mogelijk.

Let op: U bent misschien nog er aan gewend dat
deze mis altijd op 2e Pinksterdag was. Met ingang
van 2016 is dit gewijzigd in 1e Pinksterdag.

Daarom wil de Dorpsraad een avond organiseren
om te peilen of er belangstelling is voor particuliere
huur? Op deze avond ( waarschijnlijk begin juli)
willen we wat sprekers uitnodigen. We denken
hierbij aan Stichting Wonen Vierlingsbeek m.b.t.
mogelijk- en onmogelijkheden van de Stichting.
Ook is de heer Kees van der Kroon bereid, iets te
vertellen over zijn gerealiseerde huurwoningen in
Overloon. Mogelijk de Gemeente? Zijn er nog andere sprekers (sters) die een bijdrage kunnen leveren op deze avond? Namen zijn welkom. (Een
projectontwikkelaar heeft meestal in huur minder
belangstelling!).
Mocht u deze avond willen bezoeken, dan het verzoek, een briefje in de brievenbus van onze
secretaris Frans Spiekman, Heihoekscheweg 42 te
doen of een e-mail te versturen aan
Frans.Spiekman@ziggo.nl.
Uiteraard is een bezoek aan deze avond vrijblijvend. Doe dit aanmelden wel voor 31 mei.
Ons uiteindelijke doel, indien er behoefte is, om
mogelijke investeerder(s) te vinden, die brood zien
in het bouwen van particuliere huurwoningen en/of
appartementen in Vierlingsbeek. De belangrijkste
eis in deze “inventariseer de behoefte”! We krijgen investeerders alleen maar bereid indien er voldoende potentie is.
Namens de Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek
commissie particulier huur in Vierlingsbeek
Sjaak Verstegen.

Omdat de mis traditiegetrouw buiten is, moet u er
mogelijk rekening mee houden dat het koud of nat
is. Alleen als het weer heel erg slecht is, zal de mis
in de kapel zijn. Er is dan niet genoeg ruimte om
Gilde, Groenings Koor en publiek te herbergen.
Het Groenings Koor zal dan niet zingen. Maar we
gaan er natuurlijk van uit dat het goed weer zal
zijn.
Na de Pinkstermis zal ons volgende optreden zijn
op zondag 12 juni in Aarle Rixtel. We verzorgen
dan samen met het koor Korale (net als wij onder
leiding van Hans van Zeeland) een concert in de
OLV Presentatiekerk. We kunnen u van beide koren een afwisselend programma beloven en ook
een gezamenlijk optreden. Het concert begint om
15.00 uur.

Is er belangstelling voor
particuliere huurwoningen c.q.
huurappartementen in
Vierlingsbeek?

✂
Ja, ik (wij) heb(ben) belangstelling voor een inventarisatie-avond m.b.t. mogelijke (toekomstige) behoefte aan particuliere huur. Mogelijk spreker(ster)

In Overloon is de afgelopen jaren gebleken, dat er
veel behoefte was / is, aan particuliere huurwoningen / appartementen.
De vraag is, is hier in Vierlingsbeek ook behoefte
aan?

misschien ……………...............................….
Naam: …………….....................................................………………………………..
Ik/wij komen met …........... personen
Briefje inleveren bij de secretaris van de Stichting
Dorpsraad Vierlingsbeek

Wie zijn potentiele huurders?
●

Bewoner(s) die nu een koop woning hebben en
die graag willen gaan huren maar
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inschoot. Het concert was goed bezocht door onder andere de trouwe luisteraars; er waren zelfs
een paar Pieterpadwandelaars aanwezig!

Harmonie
de
Herleving

Presentatie nieuwe vaandel-vitrinekast

Tijdens het concert werd ook de nieuwe vaandelvitrinekast van De Herleving gepresenteerd. In
2014 heeft een drietal dames uit Boxmeer, actief
voor het bijhouden van de attributen van de Heilig
Bloed-processie, hun tijd en vakkennis besteed
aan het restaureren van het vaandel van de harmonie, dat dateerde uit 1949 en ernstig aan herstel
toe was. Bij het 140-jarig bestaan van de vereniging in 2014 werd het gerestaureerde vaandel
gepresenteerd. Hierna is in overleg met de firma
LIMA en het bestuur van de Vrienden van de
Herleving gewerkt aan het vervaardigen van een
vitrine-vaandelkast om hierin het gerestaureerde
vaandel op te hangen zodat het vaandel tot in
lengte van jaren mooi zal kunnen blijven.

Geslaagde concerten harmonie
De Herleving

April doet wat hij wil, en zo ook De Herleving!
Waarom geen twee concerten geven binnen twee
weken? Niet omdat het moet, maar omdat het
kan!

Uitwisselingsconcert harmonie
De Herleving met muziekvereniging
Sint Theresia uit Lent: 3 april

Al een tijdje stond het concert met muziekvereniging Sint Theresia uit Lent op de planning. Waarom met een muziekvereniging uit Lent? Behalve
dat dit dorp onder de rook van Nijmegen in vele
opzichten op Vierlingsbeek lijkt (het ligt aan een
van de Nederlandse grote rivieren, het heeft een
eigen treinstation, er staan een katholieke én Nederlands Hervormde kerk, er is een Spoorstraat en
een Parallelweg) was er nog een connectie tussen
de twee plaatsen: Anneriet Klein (lid De Herleving)
en haar dochter (lid Sint Theresia).

Tijdens het concert werd de kast door Wiel
Willems (LIMA), en Toon Bus, erelid van De Herleving, aan het publiek gepresenteerd. De kast met
daarin het vaandel zal in de hal van het zalencentrum komen te staan. De materiaalkosten van de
kast werden betaald door de Vrienden van de Herleving en de uren die voor het vervaardigen van de
kast noodzakelijk waren zijn betaald door de firma
LIMA. Harmonie en slagwerkgroep danken beide
gevers heel hartelijk voor de ontvangen financiële
steun!
Over de Grens-concert harmonie De Herleving met
fanfare Sint Cecilia uit Maashees en muziekvereniging O.L.V. Gilde uit Holthees-Smakt: 17 april.
Twee weken later op 17 april volgde het Over de
Grens-concert in samenwerking met fanfare Sint
Cecilia uit Maashees en muziekvereniging O.L.V.
Gilde uit Holthees-Smakt.
Drie jaar geleden werd het eerste concert gehouden in een reeks van drie met het thema Over de
Grens, samen met de muziekverenigingen uit de
buurdorpen Maashees en Holthees-Smakt. Dit optreden vond in Vierlingsbeek plaats en was een
mooi voorbeeld van een geslaagde “dorpsgrensoverschrijdende” samenwerking tussen drie collega-muziekkorpsen.

De beide verenigingen brachten een gevarieerd
programma met afwisselend bekende pop- en
volksmuziek, vrolijke marsen en melodieuze klassieke muziek. En dat alles tegen een sfeervolle en
fraai verlichte achtergrond van Schots ogende
kasteelruïnes, verzorgd door gastheer Jan Nillesen!
Als klap op de vuurpijl speelden de twee verenigingen samen het stuk Queen’s Park Melody. Het
publiek werd getrakteerd op een 70-koppig orkest,
dat een flinke gedoseerde dosis decibels de zaal
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met een gezamenlijk stuk, de mars Jubilissimo.
Wie dacht dat er op 3 april al een groot orkest
voor de neus zat, nu werd er nog een schepje bovenop gedaan: circa 100 man vulden zowel fysiek
als muzikaal de zaal en podium.
Een succesvolle tweede editie van het Over de
Grens-concert, op naar het derde in Holthees/
Smakt!

Dit keer was Sint Cecilia gastvrouw. In het spiksplinternieuwe gemeenschapshuis in Maashees
(net dit weekend officieel geopend!) gaf zij de aftrap onder leiding van Loes Reiling. Vervolgens
was De Herleving met aan het stuurwiel Eric Roefs
aan de beurt en sloot O.L.V. Gilde onder leiding
van Wieke Hermsen de rij. Wederom een programma met voor elk wat wils. Ook nu werd afgesloten

Meer foto’s van beide concerten vindt u op de site van De Herleving: www.herleving.nl
een echte drumband op te richten want op gildedagen konden zij niet meedoen met tromwedstrijden omdat het Gilde te weinig tamboers had. Vijf
jaar na Frans kwam Rini Peters bij de drumband.
Hij is op dit moment ook nog steeds actief binnen
de drumband.
Het korps groeide en ja, ja, begin jaren ‘70, mochten er ook meisjes bij. Een poosje was het een
korps met meer dan dertig leden. In 1976 startte
Marjon Ermers als tamboer, nu dus 40 jaar geleden. De tamboers deden het goed op de gildedagen. Elke gildedag nemen zij deel aan de muziektromwedstrijden. Daarvoor moeten elk jaar 2
nieuwe marsen ingestudeerd worden. Op de gildedagen heeft de drumband alle klassen al doorlopen, het maximaal haalbare werd bereikt: de Ereklasse. Naast de drumband vormden de tamboers
in wisselende samenstelling duo’s en trio’s en ook
individueel durfden zij zich te meten met de andere Gilden op de gildedagen. Zij sleepten eerste,
tweede en vele andere prijzen in de vorm van zilveren schildjes mee naar huis.
De hoogtij-dagen van het gilde (en dus ook de
drumband) zijn: St. Tunnis, Pinksteren en de gildedagen.
En dan de teambuildingweekenden of trainingskampen. Vragen om ergens op te treden zonder
vergoeding maar een gratis verblijf. Hilarisch waren sommige van die tijden. Bij Fonsie en z’n buitenslapers aan het Zilvermeer in België, Safaripark
Beekse Bergen, waar het tentje van Toon ineens
geen tentstokken meer had. Herpen, waar we elkaar kwijt raakten en een stel naar de camping
moest lopen midden in de nacht. Aan de overkant

60 jaar herinneringen aan
Drumband Gilde Groeningen
Daar stond je dan: negen jaar oud en trommelstokjes in je handen. Een neptrommel op de tafel
en meppen maar. Oeps, foutje! De leraar doet voor
hoe het moet en jij mag het nadoen. Althans proberen na te doen. Dat viel in het begin niet mee. Je
denkt dat je alles kunt maar al snel werd je teruggefloten. Oefenen, oefenen en nog meer oefenen.
Van plankje naar kleine trom, pauken en soms de
hele dikke voor je buik. De Gildetrom met echt
varkensvel was weer een andere discipline. Dikkere stokken en hard maar voorzichtig slaan anders ging het vel kapot, wat nogal eens gebeurde.
Dat vel mocht zeker niet nat worden, dan werd het
slap, sloeg je er meteen doorheen en was de klank
verdwenen. Vaak trok je er dan een stuk plastic
overheen met de hoop dat het heel zou blijven. Je
leerde zo vanzelf om je trom te repareren en netjes te houden.
Zestig jaar geleden, bij de reveille met Pinksteren,
liepen er drie tamboers van het gilde door
Groeningen. Een van die drie was Frans Kusters.
Hij leerde trommelen van de andere twee die het
weer leerden door goed naar weer anderen te luisteren. Bladmuziek kenden zij niet. Alles ging uit het
hoofd en wat erin zat, bleef er ook in. Op een goed
moment kwamen de gildebroeders op het idee om
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van de Maas, waar we een stortbui over ons heen
kregen zodat de barbecue niet doorging en het
vlees in de koelboxen bleef. De dikke spin in de
meidentent. Noem maar op.
We hebben sinds een paar jaar nieuwe jeugd erbij.
Ook die kinderen doen het goed. Ze zijn druk aan
het oefenen voor de gildedag die op 5 juni in
Ravenstein gehouden wordt. Ze mogen meedoen
met de tromwedstrijden en misschien wordt hun
deelname wel beloond met een zilveren schildje.
En halen ze geen prijs, dan is het zeker de volgende keer weer te proberen. De tromleraar en Frans
hebben er hun handen vol aan.
Oefening baart kunst en volhouden geeft prijzen.
Fijn dat je jeugd doorgaat met een traditie die het
verdiend om in ere te worden gehouden.

Na het vieren van het 25-jarig, 40-jarig en 50-jarig
jubileum vieren we met Pinksteren 2016 het 60-jarig jubileum van de drumband èn een 2-tal jubilea
van drumbandleden, nl: het 60-jarig jubileum van
Frans Kusters en het 40-jarig jubileum van Marjon
Hermans-Ermers.
Tijdens de receptie op 1e Pinksterdag bent u in de
gelegenheid om de drumbandleden en de overige
jubilarissen te feliciteren.
Al schrijvend komen er steeds meer herinneringen
naar boven. Teveel om te beschrijven, maar door
dit stukje hopen we dat u een indruk heeft gekregen wat er in 60 jaar drumband zoal beleefd is.
Drumband St. Anthonius- en St. Nicolaasgilde
Groeningen.

Het Weijerkoor bestaat 30 jaar, een mooi moment
om terug te kijken! Met inspraak van alle koorleden
werden mogelijke programmaonderdelen voor dit
concert geselecteerd. Dat leverde een breed scala
van koorwerken op, waaruit een mooie compilatie
is samengesteld voor deze dag.

In Alle Staten

Het Weijerkoor heeft in de afgelopen 30 jaar werken uitgevoerd uit alle mogelijke tijdsperiodes, die
verschillen in stijl, inhoud, taal en geografische afkomst. Op deze middag willen wij u hiervan een
impressie geven. Het Weijerkoor neemt u dan ook
mee op een gevarieerde reis, waarbij u allerlei muzikale landschappen passeert. Voor de pauze zal
deze reis langs geestelijke werken voeren, na de
pauze komt de wereldlijke muziek aan de beurt.
Het programma is dan ook bij uitstek geschikt
voor mensen die niet zo bekend zijn met klassieke

Weijerkoor concert
‘In Alle Staten’

Op zondag 5 juni aanstaande om 15.00 uur voert
het Weijerkoor uit Boxmeer een concert uit ter ere
van haar 30 jarig bestaan. Het concert vindt plaats
in de San Salvatorkerk Kerkplein 4 (5441 BE) te
Oeffelt. De kerk is open voor publiek vanaf 14.30
uur.
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muziek en hiermee willen kennismaken. Dit hoeft
ons vaste publiek overigens niet af te schrikken,
aangezien er zeker voor elk wat wils is. Zo staan er
werken van Vivaldi en Mozart op het programma,
maar ook van Rossini en Kodály.
Bent u benieuwd naar het precieze programma?
Bezoek dan onze website www.weijerkoor.nl .

in:

sportpark van R.K.V.V. Volharding
Sportpark Soetendaal, Soetendaal 5 A,
5821 BL Vierlingsbeek

Op deze voorlichtingsavond zullen een dermatoloog en patiënten vertellen over het belang van
sport en beweging voor psoriasis en hoe psoriasis
een plek te geven in het dagelijkse leven van werken en vrije tijd. Met name voor jongeren met psoriasis en hun ouders is dit een leerzame avond.
Voor de deelnemers aan deze voorlichtingsavond
is er veel ruimte om vragen te stellen aan de sprekers en de aanwezige bestuursleden van de PVN

Uitvoering

Het Weijerkoor wordt bij dit concert instrumentaal
begeleid door pianist Chris Kok. Deze is als repetitor verbonden aan het Gelders Opera en Operette
Gezelschap en Toonkunst Zutphen en omstreken.
Tevens is hij een veel gevraagd begeleider voor
koorconcerten en voor solistenconcoursen voor
blazers. Het concert staat onder leiding van dirigent José Doodkorte.

Deelname aan deze lezing is gratis. Wel graag
vooraf even aanmelden. Mail “Ik meld me aan voor
8 juni” naar medewerker@psoriasisvereniging.nl of
bel naar het Secretariaat van de PVN in Rijswijk:
070 - 3836443.

Informatie en verkoop

Toegangskaarten kosten € 12,00 voor volwassenen en € 8,00 voor jongeren tot 18 jaar (incl. programmaboekje en consumptie). De voorverkoop
via de site van het Weijerkoor (www.weijerkoor.
nl) is reeds gestart. Kaartjes zijn ook verkrijgbaar
via leden van het Weijerkoor. Voor meer informatie over koor of concert kunt u onze website bezoeken.

Lezing Psoriasis,
Sport en Beweging
In Nederland lijden ruim 400.000 mensen aan
psoriasis. Psoriasis is een chronische huidaandoening, nog niet te genezen maar wel goed te
behandelen.Er zijn diverse behandelmethoden:
zalven en gels, lichtbehandeling (UVA en UVB) en
geneesmiddelen in tablet- of injectievorm. Deze
laatste worden ingezet als de eerste 2 niet meer
voldoende werken en meestal is er dan sprake van
ernstige psoriasis. De Psoriasis Vereniging Nederland (PVN) zet zich in voor de belangen van psoriasispatienten en betrokkenen.

24 t/m 27 mei 2016
Ook dit jaar organiseert PLUS Verbeeten in samenwerking met JOC Vierlingsbeek/Groeningen
de jaarlijkse wandel4daagse. Dit evenement wordt
gesponsord door PLUS Verbeeten en alle opbrengsten zijn voor het jeugdwerk in Vierlingsbeek
en Groeningen. We hopen op goed weer en dat
jullie allemaal met ons meelopen!!

Sport en beweging hebben een positieve uitwerking op psoriasis. Daarom organiseert de PVN in
samenwerking met voetbalvereniging R.K.K.V.
Volharding uit Vielringsbeek een voorlichtingsavond over

Informatie
De PLUS Wandel4daagse zal dit jaar gehouden
worden van dinsdag 24 t/m vrijdag 27 mei.
De start/finishplaats is het JOC/Gryphus-gebouw,

Psoriasis, sport en beweging.
op:
van:

woensdag 8 juni 2016
19.00 – 21.00 uur
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Samen eten					

Grotestraat 18a in Vierlingsbeek. Elke dag kan er
vanaf 17.30 uur gestart worden en je kunt elke dag
finishen tot 21.00 uur.

Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op
woensdag 1 juni om 17.00 uur bij de Watervogel
in Maashees. Aanmelden kan tot 25 mei bij Jan
Spee, Cath. de Berthoutstraat 10.

Startkaarten voor alle 4 de dagen kun je al voor de
4daagse kopen bij PLUS Verbeeten in
Vierlingsbeek. Deze kaarten kosten € 6,00 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 € 6,00 of € 2,50 voor een dagkaart.

KBO soos-inloop-middag

Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten, rummikub
spelen of sjoelen in gemeenschapshuis Joffershof.
Ook voor een kopje koffie bent u van harte welkom
van 14.00 tot 16.00 uur.

Tot slot

Vaste activiteiten

Op vrijdag hebben we net als voorgaande jaren
een feestelijke intocht, deze zal om 20.00 uur vertrekken vanaf het park (het ‘Koningsparkje’) bij
Huis ter Maas aan de Spoorstraat. Als je de
intocht niet mee wilt lopen kun je gewoon terug
gaan naar de start/finishlocatie, daar kun je net als
elke dag tot 21.00 uur finishen.

Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het
Joffershof
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur bij
het Joffershof
Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in
het Joffershof
Info 631986
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: SWOGB Meer bewegen voor
Ouderen aangepast niveau van 11.00-11.45 uur in
het Joffershof
info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag
van 14.00-16.00 uur in het Joffershof
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen
van 9.15-10.15 uur en van 10.30-11.30 uur in het
Joffershof
Info 631232
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof
13.45 uur
Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst
alleengaanden om 14.00 in Joffershof Info 632028

Na de intocht is er bij het clubgebouw van het
JOC een gezellige finale-avond. Hier zullen de medailles (deze krijgen de deelnemers wanneer ze
minstens 3 van de 4 dagen gelopen hebben met
een 4 dagen kaart) uitgereikt worden. Ook hebben
we zoals elk jaar een speciale actie en de winnaar
van deze actie wordt ook op de finale avond bekend gemaakt.
Tot ziens bij de 4daagse!!

Vierlingsbeek/Groeningen

Overweegt u om lid te worden van onze organisatie,
meld u dan aan bij een van onze bestuursleden. U
bent van harte welkom!

Dagreis Zuid Limburg

Donderdag 26 mei maken we een dagreis naar
Zuid Limburg.
We vertrekken om 08.15 uur vanaf de kerk in
Vierlingsbeek.
Eerst brengen we een bezoek aan museum
“Terug in de Tijd” in Horn waar tevens onze
koffiestop is. Als u rondloopt in dit museum is u
één ding direct duidelijk:
De eigenaren zijn geboren verzamelaars. Alledaagse huiselijke voorwerpen bepalen de sfeer van dit
museum. Daarna vertrekken we naar het Drie Landenpunt in Vaals waar we onze lunch gebruiken.
Na de middag bezoeken we de Amerikaanse begraafplaats in Margraten en het bedevaartsplaatsje
Wittem. De dag wordt afgesloten met een heerlijk
diner.

Joffershofconcert

Op zondag 22 mei organiseert het bestuur van de
Joffershof een concert door en voor haar huurders
en andere belangstellenden. Diverse muziek - en
dansleerlingen zullen hun beste beentje voorzetten
en laten zien en horen waar ze mee bezig zijn geweest het afgelopen jaar. Het concert begint om
11.00 uur en zal tot ongeveer 13.00 uur duren.
De entree is zoals altijd gratis!

Kiendata

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 20 mei, 3 en 17 juni. Aanvang: 13.45 uur
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Pinkstertentoonstelling
In het Pinksterweekend 2016,
zondag 15 en maandag 16 mei
exposeren Lily Ploeg met (natuur)foto’s en Marijke Teunissen met
schilderijen.
Marijke Teunissen (Nijmegen, 1951) staat in haar
schilderijen vooral stil bij hetgeen een mens in zijn
leven beleeft. Zij heeft een eigen beeld- en vormentaal ontwikkeld. Kenmerkend daarbij is het spelen
met kleur en licht. Het werk is te omschrijven als
een combinatie van figuratief en abstract. Zij heeft
sinds 2001 in diverse plaatsen in Nederland en
België geëxposeerd.

Wederom een
geweldig succes!!!!
De gezamenlijke week van de goede doelen zit
erop. Vierlingsbeek en Groeningen hebben
laten zien dat zij dit een geweldig initiatief
vonden, omdat:
●

●

●

We een beroep konden doen op veel enthousiaste vrijwilligers waardoor deze actie soepel is
verlopen.
Door deze gezamenlijk actie er totaal
€ 12.221,93 is opgebracht, dit is een kleine
stijging ten opzicht van 2015!
Het deelname percentage groot was!!!
(mede door de vaste ophaaldagen en tijden).

Dit geweldige succes hebben we mede te
danken aan:
alle Vierlingsbeekse en Groeningse vrijwilligers,
gulle gevers en alle sponsoren.

Voor Lily Ploeg (Rotterdam, 1960) is fotograferen
een passie en dan speciaal natuur fotografie.
Ze legt niet alleen vast wat ze ziet maar meer hoe
ze het ziet.

HARTELIJK BEDANKT!
Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik
maken om speciaal het Joffershof en Allesbijeen te
bedanken voor hun enorme gastvrijheid!
Gezien het resultaat en de vele voordelen van
Samen Sterk voor Goede Doelen, willen we zeker
volgend jaar wederom een grootscheepse actie
houden. We hopen dat we dan weer op al deze
vrijwilligers mogen rekenen!
Toen de collecte voorbij was, kwam ons ter ore
dat er voor Ango faillissement was aangevraagd.
Wij hebben besloten om de giften voor de Ango
onder het beheer van de Dorpsraad te parkeren,
tot er uitsluitsel over het faillissement is.

Wandelend door de natuur met haar camera is
zelfs meditatief te noemen, totaal aanwezig en bewust van de dingen om haar heen.
Dit vertaalt zich in macro- zwart/wit of landschapsfoto’s, in ieder geval staat altijd de natuur centraal!

Namens de kerngroep van Samen Sterk voor
Goede Doelen.
Vierlingsbeek en Groeningen hebben laten zien
dat we als 2 “kleine’’ dorpen, samen tot iets
heel GROOTS in staat zijn!!!!

Het kerkje is zondag en maandag
open van 11.00 uur tot 17.00 uur.
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Fonds/Stichting

Doel

Invulformulier

Bedrag

Vastenactie zet zich al meer dan 50 jaar in voor de minst bedeelde mensen uit alle
delen van de wereld. Met uw steun, kan hun leven een beetje dragelijker worden.
www .vastenaktie.nl

€ 741,03

Onderzoek naar hartaandoeningen en het genezen daarvan. Gezonde voeding
ontwikkelen, hartfalen kortom alles wat met
het hart te maken heeft. www.hartstichting.nl

€ 1.462,62

Het Longfonds zet zich in voor mensen met een chronische longziekte:astma,
COPD of een zeldzame chronische longziekte (zoals cystic fibrosis of
bronchiëctasieën). Longen zijn van levensbelang. www.longfonds.nl

€ 1.040,65

Ango werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals
die zijn ontstaan, als gevolg van een beperking of chronische ziekte. www.ango.nl

€ 546,01

De Maag Lever Darm Stichting zet zich in voor ruim twee miljoen mensen met
maag- lever- en darmziekten. Zij geven voorlichting en financieren wetenschappelijk
onderzoek. De focus van onze activiteiten ligt op darmkanker. www.mlds.nl

€ 1.106,67

Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld waarin kanker niet langer
een dodelijke ziekte is. Wereldwijd werken wetenschappers naar deze dag toe. Zo
snel als zij kunnen. Zo snel als wij hen in staat stellen. Help daarom mee en geef
tijdens de collecteweek. www.kwfkankerbestrijding.nl

€ 1.832,82

Nieren zijn van levensbelang. Donornier maakt het verschil.
Dialyse is overleven. www.nierstichting.nl

€ 1.075,87

De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge
van brandwonden tot een minimum beperken.
www.brandwondenstichting.nl

€ 861,92

Diabetes is een rotziekte met ernstige gevolgen. Daarom is onderzoek zo belangrijk,
zodat diabetes voorkomen wordt en te genezen is. www.diabetesfonds.nl

€ 882,75

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met MS. Het
opgehaald geld wordt besteed aan onderzoek ( voor een beter leven nu én een
toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting. www.nationaalmsfonds.nl

€ 961,97

Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken
we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.
www.alzheimernederland.nl

€ 981,20

Met de opbrengst vergroot het Fonds Verstandelijk Gehandicapten de wereld van
mensen met een verstandelijke beperking in onze regio.
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl

€ 728,97

Totaal bedrag
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€ 12.221,93

menwerking met ambassadeurs.
Zij zetten zich in om hun buurt- en dorpsgenoten
te informeren over glasvezel.
Naast het organiseren van informatie- en inschrijfavonden hebben de ambassadeurs de GIP’s
ingericht en houden zij daar een wekelijks
spreekuur.

In gezinshuis Aventurijn wonen wij, Marjan en Piet,
samen met enkele mensen met een verstandelijke
beperking.

Op www.lvcnet.nl ziet u waar het dichtbijzijnste
GIP is en de openingstijden.

Voor één van onze bewoners, een rustige man van
37 jaar, willen wij graag ’n maatje.
Een Vrijwilliger die regelmatig iets met hem onderneemt, bv. naar de film gaat, een spel doet en uitstapjes maakt. Als u denkt dat het iets voor u is,
vinden wij het fijn als u met ons contact opneemt.

Voor vragen, informatie en inschrijfformulieren
kunt u daar terecht.
Het is nu tijd om in actie te komen. Want als we nu
niets doen, zal er in deze regio nooit een gebiedsdekkend glasvezelnetwerk komen. Doe mee! Met
glasvezel bent u écht klaar voor de toekomst.

Dit kan telefonisch: 512205 of via een mail naar
gezinshuis-aventurijn@kpnmail.nl

Winnaars rondvlucht LVCNET
Op de inschrijfochtend van LVCNET in Ledeacker
overhandigde Frans van Schayik, bestuurslid
LVCNET, de prijs aan de winnaars van de actie
voor de rondvlucht. Als actie voor de kennismaking met de GIP’s, de Glasvezel Informatie
Punten, had LVCNET een actie uitgezet.
De inschrijvingen voor deelname LVCNET die in
de week van 4 t/m 10 april ingeleverd zijn, maakten kans op een rondvlucht in een vliegtuig boven
het Land van Cuijk.

Op de foto v.l.n.r. Frans van Schayik,
Dhr.-mevr. Van de Heijden,
Dhr.-mevr. van den Bergh, Dhr. Schreurs.
De overige winnaars konden helaas niet aanwezig
zijn.

De winnaars voor deze rondvlucht zijn: Familie
Emons uit Sint Hubert, Familie van de Heijden uit
Katwijk, Familie van Stiphout uit Vierlingsbeek,
Familie van den Bergh uit Mill, Familie Cornelissen
uit Stevensbeek en Familie Schreurs uit
Sint Anthonis. LVCNET wenst de winnaars samen
met hun piloot Frans van Schayik een prettige
rondvlucht.

LVCNET vol power
Op vrijdag 29 april zijn de teamleiders van LVCNET
bijgepraat over de glasvezelcampagne in het Land
van Cuijk. De campagne loopt boven verwachting.
De teamleiders, bestuur en projectleiders toastten
met een energiedrank op nog twee succesvolle
campagnemaanden.

Binnenkort bekijken zij het Land van Cuijk van boven. Nu nog zonder glasvezel maar binnenkort
verbonden door glasvezel. Een supersnel internet
voor het hele Land van Cuijk. Heeft u zich nog niet
ingeschreven? Kom naar een informatie- of
inschrijfavond of naar een GIP of schrijf u online in.

Aanmelden tot 1 juli

Op 1 juli hoopt LVCNET voldoende contracten te
hebben om in alle kernen, buitengebied en industrieterreinen glasvezel aan te kunnen leggen. Je
kunt je aanmelden op een inschrijfavond, bij een
glasvezelinformatiepunt of online. De ambassadeurs en teamleiders, ruim 400 in het hele Land
van Cuijk, hebben er zin in en gaan voor de 43%
aansluitingen.

GIP

Het Land van Cuijk heeft 32 dorpen en één stad.
LVCNET is de enige partij in deze regio die zich
hard maakt voor een glasvezelnetwerk voor zowel
de kernen als in het buitengebied en bedrijventerreinen. LVCNET informeert de burgers door sa-
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Kosten

Start abonnement

Voor woningen in de kern betaalt u, bij inschrijving
voor 1 juli, niets voor de aanleg van glasvezel.
Woont u in het buitengebied dan betaalt u € 495,-.
Nu kunt u kiezen tussen de providers TRINED,
Netrebel, Plinq en LVCNET. TriNed en Plinq zijn
de meest ervaren providers op glasvezel van
Nederland. Bij alle providers is gratis wifi in het
hele Land van Cuijk beschikbaar. Woont u in een
huurwoning? Dan kunt u toch een glasvezelabonnement afsluiten. Woningstichting Mooiland heeft
laten weten dat ze de aanleg van glasvezel in hun
huurhuizen toestaan.

Het abonnement gaat pas in als het glasvezelnetwerk is aangelegd en de diensten actief zijn.
U gaat dan ook pas betalen. Via uw aanmelding
kunt u een club sponsoren. De clubs helpen via de
ambassadeurs en vrijwilligers bij de glasvezelcampagne en ontvangen daarvoor jaarlijks 12 euro per
abonnee van de provider. U kunt altijd ingaan op
aanbiedingen van uw huidige aanbieder. Als uw
contract afgelopen is, laat u de diensten door uw
nieuwe provider op glasvezel activeren.
Voor meer informatie kijk op www.lvcnet.nl
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vlees meester kan maken. Natuurlijk met salades
en stokbrood. Nadat iedereen de prul rond heeft
gegeten kunnen de kilo’s eraf gemosht worden bij
Deathhammer. Deze vijf koppige Haagse formatie
speelt death- en thrashmetal covers, voornamelijk
uit de jaren ’80 en ’90. Dus geen zoetsappige rock
covers of ballads, maar hard en snel; ouderwets
een avondje headbangen en moshen op krakers
van weleer!
In verband met de bestellingen is deelname aan
deze BBQ uitsluitend mogelijk door voor uiterlijk
20 mei te reserveren via www.gryphus.nl.
aanvang: 17.00 uur > entree: 10,00 (inclusief
BBQ) | 4,00 euro (exclusief BBQ)

zaterdag 11 juni | zondag 12 juni >
busreis > PINKPOP 2016

Pinkpop wordt 47 en pakt groots uit. Want zeg nu
zelf, wie wil er nu niet Rammstein, Doe Maar,
Lionel Richie of Paul McCartney op zijn verjaardagsfeest? En omdat Pinkpop zo uitpakt haalt
Gryphus de bus twee keer uit de remise: op zaterdag 11 juni en op zondag 12 juni. De zaterdagbus
brengt ons naar onder andere Rammstein,
Puscifer, Lianne La Havas, James Morrison,
Ghost, Noisia, Matt Simons en Doe Maar,
de zondagsdienst voert ons naar ondermeer Paul
McCartney, Kygo, Skunk Anansie, Bring Me The
Horizon, Balthazar, Vintage Trouble, Douwe Bob
en Lionel Richie. Zet die feestneus dus maar op en
reserveer snel!
reisgeld: 120 euro > info of reserveren:
info@gryphus.nl of 0478.631802 of 0478.630508

zondag 29 mei > METAL BBQ met live:
DEATHHAMMER

Het einde van het seizoen nadert en om de zomervakantie goed in te luiden presenteert Gryphus de
Metal BBQ. Onder het genot van een paar frisse
pinten zorgt DJ Ramon voor helse metalklanken.
Vleesmeester Mike zorgt ervoor dat iedere lap
vlees goed bereid wordt waarna iedereen zijn
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Gryphus Formule 1 Café

Wie heeft er zin om op de zaterdagen en in de
vakanties bij ons in de tuin te werken?
Leuk en afwisselend werk en je leert er ook nog
veel andere praktisch toepasbare
werkzaamheden.

Het is weer voorjaar en dus trekt het Bernie
Ecclestone Circus weer de wereld rond. De eerste
rondjes zijn gereden en piloten als Rosberg, Vettel,
Massa, Grosjean en Hulkenberg doen er alles aan
om Lewis Hamilton van zijn troon te stoten.
Of het ze gaat lukken? We zullen het zien want ook
dit seizoen zullen (onder voorbehoud) weer alle
Grand Prix races op een grootbeeldscherm worden vertoond. Wij gaan er weer eens goed voor
zitten en zetten ons geld op onze Max.
En U?
➔ zondag 15 mei: GP SPANJE
➔ zondag 29 mei: GP MONACO
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

Leeftijd: Vanaf 15 jaar.
Je kunt ons even bellen als je belangstelling hebt.
Telefoon: 0478-631920

Gryphus?

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

Treffer

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud
Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

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

Te koop verse aardbeien
H. Linssen Op den Bosch 4

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact
op met Lucy Koelen, mailadres:

Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag:
13.30-18.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
Dinsdag en zondag gesloten

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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HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Warme Bakker Degen

Reclame: 17 t/m 21 mei
● Ananasvlaai €10,35
● Tarwebrood €1,85
● Appelflap €1,00
2e pinksterdag 16 mei zijn wij gesloten.

Reclame: 23 t/m 28 mei
● Appelvlaai €7,25
● Waldkornbrood €2,30
● Meergranencroissant €0,75
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.
www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
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HIER
NU
GLASVEZEL
Onze regio. Klaar voor morgen.

Met glasvezel kun je supersnel internetten en dat is nodig voor
zorg, onderwijs, werk en ontspanning. Maar met glasvezel kun je
ook radio luisteren, bellen en naar de hoogste kwaliteit HD-televisie
kijken. Glasvezel biedt superieure snelheid en het is vaak goedkoper.
Kortom: met glasvezel ben je écht klaar voor morgen.
Benieuwd naar de mogelijkheden in jouw woonplaats?
www.lvcnet.nl/aansluitgebied
providers

ZO SCHRIJF IK ME IN VOOR GLASVEZEL
ga naar www.lvcnet.nl

kies een provider
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vul het inschrijfformulier in

NIEUW: GRATIS PECH
ONDERWEG HULP
-

100% service
klantvriendelijk
kwaliteit
betrouwbaar
persoonlijk
luisteren naar uw wens
goede prijs/kwaliteit verhouding

WWW.AUTOKUSTERS.NL

Vanaf nu verkrijgbaar bij Mar-Oil aan de Molenweg 2 te Vierlingsbeek

ssen
Propaangasfle
g
5 kg en 10,5 k

• 5 kg (Dinfles) - €15,• 10,5 kg - €24,Ook voor klein-verpakking motorolie kunt u bij ons terecht.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9:00 - 16:00 • Zaterdag op afspraak
Molenweg 2 • 5821 EA Vierlingsbeek • Tel: 0478-561541 • www.mar-oil.nl

Judith Rouwens

Laurentiusstraat 57
5821 AV Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl
info@lekkerbeks.nl
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Open dagelijks:
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Klimaat

Sanitair

Verwarming

Elektra

Bezoek ook onze
installatievakwinkels!

Overloon - Mill

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Café - Zaal

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

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

kijk op de website www.salontoine.nl

Bouw

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

s
u
l
k
en o p m a a t

op maat

René Gerrits

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

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.martensasperges.nl
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Gradje Tweewielers
Vierlingsbeek
Voor al uw fietsreparatie
Onderhoudsbeurt Kinderfiets:
Onderhoudsbeurt Stadsfiets:
Onderhoudsbeurt Hybridefiets:
Onderhoudsbeurt Mountainbike:
Onderhoudsbeurt Racefiets:
Onderhoudsbeurt Elektrische fiets:
EXCLUSIEF ONDERDELEN!

€20,€30,€40,€40,€40,€50,-

Onderdelen op voorraad
De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek
06-17769196
gradjewelbers@kpnmail.nl
Voor al uw bedrijfsuitingen!

Uw gezondheid... mijn zorg!

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.

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

Boukje Weel
Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T 0478 - 561156
I www.boukjeweel.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.

Bandenhandel Groeningen

BROEREN

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
Woensdag
Zaterdag

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

18.00 - 22.00 uur
18.00 - 22.00 uur
08.00 - 16.00 uur
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Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek
Telefoon: 06-290 78 108

Wellness & Beauty

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nl

Tapijtreiniging
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











Steigerhouten planken op lengte
gezaagd.

Schootsveld 5
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Vierlingsbeek

0478-632232

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

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

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

Ook dan kunt u op ons rekenen!

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
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