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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 31 augustus 2021,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

36e jaargang no 16 25 augustus 2021

GOUDEN PAAR
VAN BOEKEL – SWINKELS

Op 20 augustus is het vijftig jaar geleden dat Jos 
van Boekel (71) geboren in Stevensbeek en Wilma 
Swinkels (69) uit Vortum-Mullem in het huwelijks-
bootje stapten. 

Beiden komen uit een groot (boeren)gezin. Het 
liefdesavontuur van Jos en Wilma startte op de 
Vortumse kermis. Het bleek een goede match 
en al snel settelden ze zich in Vierlingsbeek. Ze 
kregen een dochter en zoon en werden trotse opa 
en oma van vijf kleinkinderen.
Zijn werkzame leven begon Jos in de bouw, met 
name in Duitsland, om later de overstap te maken 
naar werk als conciërge en offsetdrukker bij 
Metameer in Stevensbeek. Daar heeft hij gewerkt 

tot hij met pensioen ging. De altijd gezellige en 
praatgrage Wilma had naast de zorg voor het 
gezin baantjes als medewerkster bedrijfsrestaurant 
en werkte jarenlang bij verschillende gezinnen als 
gezinshulp. Daarnaast probeerde zij enthousiast 
Tupperware aan de man (vrouw) te brengen.
Op vakanties ging de familie van Boekel, toen de 
kinderen nog klein waren, graag naar het Boekels 
Ven in Boekel. (Gezien de familienaam een heel 
toepasselijke locatie uiteraard). 
Kamperen in de tent of caravan heeft altijd hun 
voorkeur gehad. Sportief bezig zijn loopt als een 
rode draad door hun leven. Wandelen en fietsen 
doen zij graag. Daarnaast besteden zij beiden vele 
uren als actief lid van de KBO.

Hun gouden huwelijk vieren zij met familie, 
vrienden en kennissen. Met kinderen en kleinkin-
deren zijn ze er een paar dagen op uit geweest in 
eigen land.
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Van de Redactie:

• Voor de meesten van ons zit de vakantie 
er bijna op. De batterij is opgeladen en we 
kunnen ons opmaken om terug te keren 
naar het reguliere leven. Normaliter is dat 
niets “normaals”, maar dit jaar wordt het 
een extra zonnige terugkeer. Steeds meer 
beperkingen worden opgeheven, en ook 
kunnen we binnenkort (mits de cijfers 
positief zijn) weer een normaal vereni-
gingsleven hebben. Sommige verenigingen 
hebben al een zachte start gemaakt of 
konden op een laag pitje toch hun acti-
viteiten uitoefenen, andere gaan nu een 
vliegende start maken.

• Toch blijft het gevaar van het coronavirus 
op de loer liggen, dus moeten we blijven 
opletten en onze voorzorgsmaatregelen 
nemen.

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Adrienne van Groenland, 
Frank van Bommel
Tel: 06-41209403

redactie@dorpsbladglobaal.nl
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
abonnement@dorpsbladglobaal.nl
 
Abonnementsprijs: € 12.50
IBAN: NL77RABO0154392502
 
www.dorpsbladglobaal.nl 

AGENDA

Kijk voor de actuele informatie op de websites 
van de betreffende organisatie

Heb je oud ijzer, geen nood
Breng het naar onze container voor schroot 
op Staaiweg 25

2021

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag 
t/m zondag Happen en Stappen in 
Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl

Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag 
daginvulling voor ouderen in Joffershof.

27 aug Foodtour Land van Cuijk in Groeningen  
 van 17.30-19.30 uur
28 aug Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
4-6 sept Groeningse kermis 2021
7 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
9 sept VOVG: Najaarsontmoeting
9 t/m PLUS Wandel4daagse i.s.m. 
12 sept JOC Vierlingsbeek/Groeningen
13 sept VOVG: Lezing Opruimcoach
16 sept KBO: Dagfietstocht
16 sept DES: Bloemenactie
18 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t
 Interactieve dorpsquiz
 Vierlingsbeek-Groeningen
20 t/m Collecte Samen Sterk voor goede 
26 sept doelen
2 okt KBO: Dag van de Ouderen
2 okt GroeVie: Finale avond en uitslag ‘k Wèt’t;  
 Interactieve dorpsquiz 
 Vierlingsbeek-Groeningen
5 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
9 okt Gryphus: Bockbier Pruuverij met wild 
 zwijn van het spit
15 okt Plus Verbeeten: Reünie voor medewerkers
 en oud medewerkers
17 okt Plus Verbeeten 100 jaar
18 okt VOVG: Joyce’s Bakery
2 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
14 nov CV de Keieschieters: 66-jarig jubileum: 
 Receptie
19 nov CV de Keieschieters: 66-jarig jubileum: 
 Reünie
22 okt KBO: Jaarvergadering
28 okt KBO: Op stap met KBO
23 nov VOVG: Creatieve avond
27 nov CV de Keieschieters: 66-jarig jubileum: 
 Feestavond
28 nov CV de Keieschieters: 66-jarig jubileum: 
 Jeugd Sleuteloverdracht
7 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
8 dec VOVG: Eindejaarsviering

2022

29 mei GroeVie: Family Obstacle Run 
 Vierlingsbeek
11 juni Stichting Op De Tôffel: 
 Op De Tôffel 2022
2 juli Zanggroep Evergreen 
 Vierlingsbeek: Muziek op de Maas 2022
17 sept Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek:  
 In het kader van het 50-jarig bestaan  
 (in 2020 en vanwege  corona al twee  
 maal uitgesteld), wordt er om 17.30 uur  

Hulp nodig?
Zin in gezelschap?
Bel op maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 11.30 uur  0478-792011
Werkgroep Zorg nú voor later
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 een concert gegeven door de deelnemers  
 aan ZEVmeeZING op een nog nader te  
 bepalen plaats!

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

Corona en schutsbomen !

Zoals al in de vorige Globaal vermeld stond, 
hadden we op 18 juli een Heilige mis in de 
openlucht. Tijdens deze mis werden er mooie 
woorden gesproken in het openingswoord 
door onze nieuwe hoofdman Gert-Jan de Wijse 
en in de overweging door gildepriester Ruud 
Willemsen.
Deze woorden vatten heel goed de laatste 
anderhalf (gilde)jaar samen en willen we graag 
met een breder publiek delen. 

In de ban van corona (door hoofdman 
Gert-Jan de Wijse)
Welkom allemaal. Als eerste wil ik graag iedereen 
van harte welkom heten bij deze openluchtmis. 
Na een lange periode van eenzaamheid mogen wij 
ons vandaag weer presenteren als gilde. In deze 
periode was verbroedering nog belangrijker dan 
normaal. We hebben dit jaar veel dingen letter-
lijk, maar ook figuurlijk, moeten laten schieten 
als gilde. Onder andere gildedagen, schietwed-
strijden, het kopje koffie op zondagochtend, het 
oefenen met trommelen, schieten of vendelen. En 
vooral het samenzijn met elkaar. We mogen wel 
zeggen dat we er met zijn allen alles aan hebben 
gedaan om er toch het beste van te maken. Zeker 
in de periode dat we nog wel wat mochten maar 
met aangepaste regels. Zo hebben wij dit jaar een 
mooie nieuwe website gelanceerd. Hier kunnen 
we allemaal op kijken over hoe we dit soort dagen 
vroeger deden. De mooie teksten en foto’s gaf ons 
dit jaar ook de hoop en moed dat het snel weer 
terug naar ‘oude tijden’ mocht worden. Weg van 
die vier muren om ons heen en gezellig samen 
zijn met onze dierbaren en gildebroeders en 
gildezusters.
Vandaag is er weer zo’n lichtpuntje. We staan 
vandaag op het punt om weer wat dichter bij 

elkaar te komen. Helaas nog niet met een knuffel 
of met een goeie handdruk. Maar wel met het 
weer zien van elkaar. En laat dit nu alvast een mooi 
begin zijn naar een mooie toekomst die voor ons 
ligt. 
Tot slot willen wij als gilde graag nog even stilstaan 
bij de mensen die in deze Corona-tijd eenzaam, 
ziek of overleden zijn aan dit verschrikkelijke virus. 
Vandaag willen wij graag iedereen hoop en moed 
toespreken. 

Overweging (door pater Ruud Willem-
sen, gildepriester): ‘schutsbomen’
Vanwege de watersnood vond het koning-
schieten plaats op het aloude schietterrein aan 
de Voortweg. Daar staat nog 1 schutsboom. In 
de “De Lemse Kuul” staan er verschillende. Deze 
schutsbomen dienen voor het beoefenen van een 
sportief spel met een hoog ernstig gehalte; wie de 
houten vogel eraf schiet wordt koning of koningin.
Schutsbomen staan er niet alleen in de “De Lemse 
Kuul” en de Voortweg. Sinds begin dit jaar staan 
ze praktisch overal ter wereld. Maar deze schuts-
bomen hebben een ander karakter. Ze zijn meer 
medisch van aard. Toch is het ook hier wel degelijk 
de bedoeling om de vogel neer te halen. Een vogel 
die we kennen onder de naam ‘Coronavirus’. 
Om dit doel te bereiken wordt er met allerlei 
vaccins op deze virusvogel ‘geschoten’: Pfizer, 
AstraZeneca, Moderna of Janssen. Waarna je 
kennelijk spontaan begint te dansen. Dit soort 
vogelschieten heeft een hoog ernstig gehalte: het 
gaat tenslotte om onze volksgezondheid. Met al 
die vaccins die erop worden afgevuurd raakt die 
wel vleugellam, maar het beest is hardnekkig. 
Telkens steekt die in een of andere vorm toch weer 
de kop op. Of het ons lukt om deze vogel ooit 
helemaal af te schieten is nog maar de vraag.
Over schieten gesproken. Dit woord kan in veel 
betekenissen worden gebruikt. Als we kijken 
naar de vreselijke gevolgen van de watersnood-
ramp waardoor veel mensen momenteel worden 
getroffen, dan gaat het nu met name om de 
betekenis van ‘te hulp schieten’. Ook weer een 
bijzonder soort schutsbomen.
Zorgen voor elkaar! Dat is toch vanzelfspre-
kend, elkaar respecteren? Zullen we al gauw 
willen roepen. Helaas niet. Om een schrijnend 
voorbeeld te noemen: toen tijdens de EK-finale 
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drie gekleurde mensen er niet in slaagden een 
penalty voor hun club te scoren kregen ze op 
allerlei manieren een hele bak racistische opmer-
kingen over zich uitgestort. Zo logisch is het dus 
niet om om te zien naar elkaar. Het is dus kennelijk 
niet zo vanzelfsprekend elkaar te respecteren. Op 
dit punt hebben wij mensen nog heel veel in te 
halen, in het groot en in het klein. In onze eigen 
privé omgeving en in een grotere samenhang, 
zoals bijvoorbeeld een gilde.
In dit verband komt hier meteen weer een ander 
soort schutsbomen in het vizier; dat zijn wij zelf. In 
de zin van elkaar schuts oftewel bescherming te 
bieden. Als gildebroeders en gildezusters dienen 
we elkaars beschermvrouw en beschermheer te 
zijn. Niet alleen in gildeverband, maar overal waar 
we gaan en staan.
Koningschieten 2021. Met schutsbomen die 
dienen voor het beoefenen van een sportief spel. 
Schutsbomen om de virusvogel af te schieten. 
Schutsbomen om te hulp te schieten. Wij zelf 
als schutsboom, elkaars beschermvrouw of 
beschermheer.
Koningschieten 2021. Zoals gezegd bij de inleiding 
hebben we in deze viering, als moment van rust, 
verschillende bomen opgezet. Als dit allemaal nog 
eens willen overwegen kan dit misschien mooi 
wanneer we vanwege de temperatuur vandaag 
onder een boom met rijk gebladerte gaan liggen. 
Ik wens jullie in ieder geval nog een mooie dag 
toe.

Of het einde voor wat betreft de pandemie in 
zicht is? Of de ‘coronavogel’ afgeschoten is? De 
toekomst zal het ons leren. Voor nu wensen we 
jullie allen veel gezondheid en geluk toe. Zorg 
goed voor elkaar!

Gratis bomen in het buitengebied 
met “Plan Boom”.

De gezamenlijke 
IVN-organisaties van 
het land van Cuijk en de 
Milieuvereniging hebben in 
maart alle politieke partijen 
benaderd met een 8-punten-
plan. Daarmee hopen we te 
komen tot groene partijpro-
gramma’s en indien mogelijk 
tot een groen college.

Een van de speerpunten uit dit plan is om waar 
mogelijk meer bomen te planten in de dorpen van 
onze gemeenten. Voor IVN de Maasvallei zijn dat 
de gemeente Sint Anthonis en Boxmeer.
In Boxmeer en Sint Anthonis hebben we vorig 
jaar al ruim 5000 een- of tweejarige boompjes en 
struiken aangeplant in het kader van “Plan Boom”. 
In 2021 willen we nog veel meer bomen te planten, 
want bomen zijn het beste antwoord voor milieu 
en klimaat en iedere boom helpt. Ze zorgen voor 
opslag van CO2, afvangen fijnstof, vasthouden 
van water, minder hittestress, een gezondere en 
aantrekkelijke leef- en woonomgeving enzovoort.

De bomen zijn gratis als ze ergens in het buiten-
gebied worden geplant en minimaal 10 jaar blijven 
staan. Zo nodig bieden wij hulp bij het planten. 
We roepen grondeigenaren op om uiterlijk 7 
september contact met ons (ivndemaasvallei@
outlook.com) op te nemen als je voelt voor de 
aanleg van minimaal 50 strekkende meter stru-
weelhaag, een vogelbosje van 100 m2 of een 
houtsingel van 100 m2. De aanvragen moeten 13 
september binnen zijn bij Brabants Landschap. 

Ook als je geen grondeigenaar bent, hoef je niet 
stil te zitten. Zie je ergens kansen, neem dan 
contact op met de eigenaar van de grond. Voelt 
die er wel iets voor, breng hem dan in contact met 
ons. Als de grond van de gemeente is dan kun je 
rechtstreeks met ons contact opnemen. Wij gaan 
dan in overleg met de gemeente als het kansrijk is.

Er bestaan nog allerlei andere subsidie-mogelijk-
heden voor vergroening. Mail ons als je plannen 
hebt of kansen ziet. Verdere vergroening is harder 
nodig dan ooit, zeker nu veel hout het moeilijk 
heeft door de droogte van afgelopen jaren.
Kijk op de site van Brabants 
Landschap voor meer info. 
(https://www.brabantsland 
schap.nl/actueel/nieuws/
groene-vrijwilligers-planten-
40-duizend-bomen-in-
brabant/).

Wees er snel bij want op is 
op. De aanvraag moet uiterlijk in 7 september 
bij IVN de Maasvallei zijn ingediend.

IVN de Maasvallei/Dorpsraden Vierlingsbeek en 
Groeningen
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Van zaterdag 4 t/m maandag 
6 september is het Kermis in 
Groeningen!

Op zaterdag en zondag staan er tal van attrac-
ties op het kermisterrein in Groeningen. Natuurlijk 
staan de draaimolen, de eendjesvangboot en de 
schiettent er, maar ook zijn er luchtkussens, is er 
een snoep- en touwtjetrekkraam, een ballenbak 
en natuurlijk is er het kadowinkeltje waar kinderen 
hun gespaarde kermismunten in kunnen wisselen 
voor een leuk kadootje! 
We hopen op mooi weer zodat iedereen vanaf het 
terras kan genieten van een lekker koel drankje, 
het prachtige uitzicht en de plezier makende 
kinderen op het kermisterrein.  

Uiteraard is er ook weer de Kermisloterij! Lootjes 
worden in de aankomende weken in Groeningen 
huis aan huis verkocht. Degenen die niet in 
Groeningen wonen maar wel lootjes willen kopen: 
op zaterdag en op zondag voor de trekking (+/- 
16.00 uur) worden op het Kermisterrein nog lootjes 
verkocht. Wilt u al voor de kermis zeker zijn van 
lootjes, stuur een appje naar 0651803471 of mail 
naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com.

Wij willen de vele lokale sponsoren, zonder wie de 
loterij niet mogelijk was, alvast kei bedanken voor 
hun sponsoring! 
Op maandagmiddag staat, als vanouds, toepen op 
het programma. Kom je ook gezellig een kaartje 
leggen? 

We zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers. Vind 
jij het leuk om op zondag 2 uurtjes bij een attractie 
te staan en de attractiekaartjes in te nemen of de 
kinderen te begeleiden bij de attractie? Je bent 
van harte welkom om te komen helpen! Stuur een 
berichtje naar dorpsraadgroeningen@hotmail.
com en wij nemen contact met jou op. Alvast kei 
bedankt! 

Zaterdag 4 september 15.00- tot 19.00 uur: 
Kermis met diverse attracties en gezellig terras
Zondag 5 september 14.00- 19.00 uur: Kermis 
met attracties, gezellig terras en Kermisloterij!
Maandag 6 september 13.00 uur: als vanouds: 
Toepen
Let op! Dit jaar is de Kermis op schietter-
rein De Lemse Kuul aan de Maasstraat!!
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KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op 27 augustus en 10 september.  
Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof
 maandag- en donderdagmorgen
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 

Yoga
 maandag van 17.45 - 18.45 uur
  in gymzaal bassischool
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur
  in Joffershof

Info 631839

Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur

Info 631839

Jeu de Boules Joffershof
 dinsdag van 9.30 - 11.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur

Info 631233

SWOGB Bewegen voor Ouderen zitgym
in het Joffershof
 donderdag van 10.30 - 11.30 uur

info 631839

SWOGB Bewegen voor Ouderen in het Joffershof
 vrijdag: van 9.30 - 10.15 uur
 en van 10.30 – 11.15 uur

Info 631839

Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 1e 
zondag van de maand om 14.00 u.

Info 632028

Voor meer info kijk op onze website:
www.kbo-vierlingsbeek.nl

Carnaval 2021- 2022

Boeren, burgers en buitenlui: We zijn op zoek 
naar een nieuwe Burgemeester vur Bèèk en 
Gruuninge!

Tijdens de laatste carnaval die we konden 
vieren was er voor de eerste keer de 
Burgemeestersverkiezing in Gruuninge en Bèèk. 
De kandidaatburgemeesters, Eric, Sandra en 
Tonnie, werden tijdens het prinsenbal bekend 
gemaakt. Zij promootte zichzelf, overal waar ze 
konden en toen was er de dag van de verkiezing: 
in een bomvolle Zandpoort kreeg Tonnie uitein-
delijk de meeste stemmen en werd hij voor een 
jaar tot Burgemeester van Bèèk en Gruuninge 
benoemd en kreeg de burgemeestersketting 
omgehangen. 

Dat ene jaar bleken er, door het inmiddels alom 
bekende virus, twee te worden. Helaas waren er 
weinig activiteiten waar burgemeester Tonnie acte 
de precence kon geven maar waar dat kon, was 
het een leuke toevoeging aan de festiviteit. 

Voor het aankomend carnavalseizoen 
zijn we op zoek naar 3 nieuwe kandidaat 
Burgemeeesters!

We zijn op zoek naar 3 inwoners die een goede 
burgemeester van Bèèk en Gruuninge zouden 
kunnen zijn. Een (kandidaat-) burgemeester is 
enthousiast, kan goed met de inwoners van 
Vierlingsbeek en Groeningen omgaan, trouwt het 
boerenbruidspaar op carnavalsdinsdag, is goed 
gebekt en bovenal: hij of zij houdt van een feestje!
Ben jij, of ken jij, de juiste persoon die aankomend 
carnavalsjaar geschikt is om deze (on)officiële 
functie te bekleden? Ben jij, of ken jij, de juiste 
persoon die beschikt over deze eigenschappen? 
Ben jij, of ken jij, de juiste persoon die dit jubile-
umseizoen af wil sluiten als Burgemeester van 
Bèèk en Gruuninge?!
Meld dit op zandpoort.groeningen@gmail.com
Heb je vragen hierover? Stuur gerust een mailtje 
naar bovenstaand mailadres!
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Meld dit op zandpoort.groeningen@gmail.com 
Heb je vragen hierover? Stuur gerust een mailtje naar bovenstaand mailadres! 
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9 t/m 12 September 2021 
 

De Plus Wandel4daagse in Vierlingsbeek & Groeningen komt er weer aan! Normaal gesproken is dit altijd in 
mei, maar dat lukte dit jaar nog niet. Met de huidige regelgeving rondom Corona kunnen we wel weer een 
4daagse organiseren en willen we niet wachten tot mei. Het is al veel te lang geleden! 
 
Net als andere jaren zijn er 3 verschillende afstanden, 5/10/15 kilometer. Deze 4daagse wordt net als 
voorgaande jaren gesponsord door Plus Verbeeten in Vierlingsbeek, hierdoor is de hele opbrengst voor het 
jeugd- en jongerenwerk in Vierlingsbeek en Groeningen.  
 
Informatie 
De PLUS Wandel4daagse zal dit jaar gehouden worden van donderdag 9 t/m zondag 12 september. De 
start/finish is bij het JOC/Gryphus-gebouw, Grotestraat 18a in Vierlingsbeek. Op donderdag en vrijdag kan er 
vanaf 17.30u gestart worden en kun je finishen tot 21.00u. In het weekend is de start vanaf 13.00u en sluit de 
finish om 17.00u 
 
Startkaarten 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.  
 
Helaas is er wel een ding wat een beetje anders is dan voorgaande jaren. Met de regels, die nog steeds 
veranderen en voor ons toch wel wat onduidelijk zijn over wat wel en niet kan, hebben we besloten de finale 
van de 4daagse niet te vieren met een groot finale feest. Natuurlijk krijgt iedereen op zondag gewoon een 
medaille, maar de bar zal niet geopend zijn.  
 
Maar laten we vooral focussen op wat wel weer kan, gezellig met zijn allen wandelen, buiten zijn en bewegen. 
Dus wil je lekker sportief bezig zijn en ondertussen het JOC steunen, kom dan lekker wandelen!  
 
Tot ziens bij de 4daagse!! 
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EXPOSITIE – OPEN ATELIER

Zondag 29 augustus houdt autodidact kunst-
schilder Theo van Kessel een expositie c.q. open 
atelier aan huis. Onlangs heeft hij zijn atelier 
helemaal verbouwd en dit is een mooie represen-
tatieve ruimte geworden. Het is altijd een wens 
geweest van hem om vanuit thuis zijn grote hobby 
uit te kunnen oefenen. “In deze ruimte kan ik nu 
mensen ontvangen, exposities organiseren en ik 
heb ook voldoende plek om te kunnen schilderen”, 
zegt Theo. Dat kunstschilderen zijn grootste hobby 
is, is al bij menigeen bekend. Maar voor degene 

“Wij bouwen een feestje!”

Na 36 jaar bouwen en verbouwen komt er dit najaar een 

einde aan de werkzaamheden van Bouwbedrijf A.G. School. 

Wij willen ons afscheid graag samen met u vieren.

Graag nodigen wij u uit om samen met ons het glas te 

heffen op een fijne samenwerking op

zaterdag 11 september 2021 van 16.00 tot 17.30 uur

op Hultenhoek 1, 5826 AE Groeningen.

We zien uit naar uw komst!

Tonny & Alda School

Bouwbedrijf A.G. School

Wij houden rekening met de dan geldende corona maatregelen.

Wilt u vóór 28 augustus laten weten of u komt? Dat kan door een e-mail 

te sturen naar feestbbschool@gmail.comUITNODIGING

die dat nog niet weten en wel geïnteresseerd zijn 
in zijn werk houdt hij dus deze expositie c.q. open 
atelier. Hij zal u dan ook persoonlijk en met veel 
enthousiasme te woord staan. Mocht u nu verhin-
derd zijn deze dagen, dan kunt u nog altijd een 
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vrijblijvende afspraak maken voor een persoon-
lijke rondleiding (tel. 0615134756). Uiteraard met in 
achtneming van alle coronamaatregelen.

29 augustus 2021 open van 11.00 tot 16.00uur

Adres is Grotestraat 26 5821AE Vierlingsbeek 
(langs afbouwcentre ABC)

Zomergevoel

Ik lig hier buiten
zomaar wat te dromen
en laat de warme zon,

het zingen van de vogels
tot me komen.

De koekoek-roep gaat over ’t land,
de aarde ligt in gouden brand
en ’t vlierhout geurt zó hevig,

zó zoet
dat ’t haast bedwelmen doet ….

Ik weet niet hoe ik ’t zeggen moet
Mijn God! Ik vind het leven goed.

J. Schelbergen-Peeters
(uit de bundel: licht en schaduw)

51.
Je kunt wel stellen dat “ Bêkse” en “Gruuningse” 
minse tegenwoordig in volstrekte harmonie met 
elkaar leven. 

Dat is wel eens anders geweest.

Mijn vader vertelde eens dat zijn vader – 
mijn grootvader dus – in zijn jonge jaren had 
meegedaan aan complete veldslagen tussen 
inwoners van Gruuninge enerzijds en Bêkse inge-
zetenen anderzijds. Het waren vooral jonge 
mensen die aan deze gevechten deelnamen. 
Als wapen werden gebruikt takken, panlatten en 
schoppenstelen.

Het ging er genadeloos aan toe, want de dorpseer 
stond op het spel.

Groeningen won altijd, zo werd mij verteld.
In het midden van de vorige eeuw, ik was een jaar 
of tien, boterde het nog niet zo bar tussen beide 
dorpen. Het was in de tijd dat Groeningen een 
eigen parochie wilde.

Jarenlang streed een stelletje hardliners hiervoor, 
maar het bleek uiteindelijk een kansloze zaak.
In de ogen van al die standvastigen deugde er als 
gevolg van die deceptie natuurlijk niets meer van al 
die lui uit Vierlingsbeek. “Bèèk? Unne grote kwal-
lenhoop is ‘t”, hoorde ik er ooit eens een zeggen. 
“Hoogkiekers zien ‘t, allemôl! En ze hêbbe gên 
dûbbeltje. Unnen hoop schuld ân de reet, dè 

hêbbe ze, die kale heund!”.( Honden, voor zover 
nog niet duidelijk).

Helemaal ongelijk hadden ze niet, want er waren 
er in Vierlingsbeek nogal wat die een beetje 
neerkeken op Groeningen. “Gruuninge?”, hoorde 
ik er eens een zeggen, “dè zit nog mit kráántepe-
pier dichtgeplekt en de heund blaffe d’r nog uut de 
kóónt!”.

Uitdrukkingen die onze achterlijkheid moesten 
benadrukken.

Later in de jaren werd het allemaal wat beter.
Ik als Groeningenaar kreeg kennis aan een Bêks 
meisje, trouwde ermee en beleefde de gelukkigste 
jaren van mijn leven. 

Ik vormde geen uitzondering. Veel jonge mensen 
vonden het huwelijksgeluk in het buurdorp. En ook 
in de toekomst zullen er nog heel wat stelletjes, 
waarvan de een uit Gruuninge komt en de ander 
uit Bèèk. voor het trouwaltaar staan.

En dat is goed.

Iets van die vroegere vooroordelen is er nog wel 
blijven hangen.

Zo werd er eens in een gezelschap waarin ook 
ik verkeerde, een mop verteld die ik niet direct 
snapte. Sterker nog, ik snap hem nog steeds niet.
Mijn vrouw, God heeft al lang haar ziel, nam mij 
zogenaamd in bescherming. “Ge môt ’t Jan mà 
niet kwelluk neme det ie ‘m nie snapt. Heej kumt 
van Gruuninge!”.

Wordt vervolgd. Nelson.
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Première van de Foodtour in 
Groeningen 

Stichting Een Goei Leven start aan het einde 
van de zomer met de eerste échte Land van 
Cuijk Foodtour. De Smaakwagen gaat alle 33 
kernen langs met heerlijke hapjes en drankjes, 
dus ook jouw dorp komt aan de beurt! Het doel 
van de Foodtour is elkaar ontmoeten, praten 
over wat het leven hier fijn maakt - nu en in de 
toekomst - en genieten van (h)eerlijk eten. De 
Foodtour start op 27 augustus in Groeningen. 
Kijk wanneer we bij jou zijn op www.goeileven.
nl. Dit wil je niet missen, toch? 

Lokale chefkoks en leerlingen van de Leijgraaf 
gaan voor jullie koken. Het Land van Cuijk heeft 
namelijk veel lekkers en gezonds te bieden. Een 
groep Goei Leven ambassadeurs en boeren & 
telers van Boert Bewust komen gezellig mee, net 
als Verrassend Platteland van Cuijk. Ook verschil-
lende bouwteams uit de nieuwe gemeente Land 
van Cuijk zullen aanwezig zijn. 
 
De Foodtour is er om te luisteren naar jouw 
verhalen en ideeën, en om verbindingen te leggen. 
Een trots Land van Cuijk dat voorbereid is op de 
toekomst creëren we immers samen. Als extraatje 
zal in iedere kern onder alle aanwezigen een mooi 
pakket met lokale producten verloot worden. 
Iedereen ontvangt daarvoor een lot. Aan het einde 
van de Foodtour wordt uit al deze loten ook een 
ballonvaart voor 4 personen getrokken. 

Een Goei Leven
‘Een Goei Leven’ is een samenwerking van 
ondernemers, organisaties, verenigingen, onder-
wijsinstellingen en gemeenten in het Land van 
Cuijk. Ze werken samen om onze regio op de 
kaart te zetten en dingen snel en doeltreffend 
te doen. In het Land van Cuijk kunt u heerlijk én 
eerlijk eten, want alles wat we nodig hebben is 
dichtbij. Het doel is om het Goeie Leven in het 
Land van Cuijk vast te houden en waar mogelijk te 
versterken voor jong en oud en om onze trots te 
delen. Misschien kunnen we je tijdens de Foodtour 
enthousiasmeren om voor jouw dorp of kern 
ambassadeur van Een Goei Leven te worden!

Bouwteams
Om als nieuwe en grote gemeente Land van 
Cuijk dichtbij de inwoners te blijven, wordt er 
gewerkt aan kernendemocratie. Een manier om 
straks meer samen te werken met de inwoner. 
De bouwteams vormen een eerste stap in die 
richting. Iedere kern heeft een eigen bouwteam. 
Dit is een divers samengestelde groep van 5 tot 16 
inwoners, opgericht door de wijk- of dorpsraad. 
Zij werken (dit jaar) samen aan een KernenCV 
voor jouw wijk of dorp. In het KernenCV leest de 
nieuwe gemeenteraad straks waar jouw kern goed 
in is én wat er beter kan. Kijk voor meer informatie 
op ons.landvancuijk.nl. Een Goei Leven heeft de 
bouwteams uitgenodigd om – als zij dat willen en 
daartoe in de gelegenheid zijn – op de Foodtour 
met inwoners in gesprek te gaan. Een aantal van 
hen heeft al laten weten aanwezig te zijn.

Agenda 
Heb jij wel zin in een uitje dichtbij huis? Wil je 
proeven van een goeie sfeer en lekkere lokale 
hapjes?  
Of ben je benieuwd of het bouwteam van jouw 
dorp aanwezig is? Je bent van harte uitgeno-
digd om een kijkje te komen nemen op de Land 
van Cuijk Foodtour! Check de agenda wanneer 
de Smaakwagen bij jou in de buurt is op www.
goeileven.nl of facebook.com/goeileven

Mogelijk gemaakt door
De Foodtour Land van Cuijk is mede mogelijk 
gemaakt door de community Leefbaarheid in 
Dorpen, onderdeel van de Regiodeal Noordoost 
Brabant. Leefbaarheid in Dorpen ondersteunt, 
versnelt en vermenigvuldigt initiatieven van 
onderop door kennis en ervaring te delen. Volg 
ons op Facebook!
Ook Sociom draagt een steentje bij. 

v.l.n.r.: Martien Bos, Piet Verbeeten, Ad Berends en 
Arda van der Valk van een Goed Leven.
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Duurzaamheidslening wegens 
succes opnieuw verlengd! 

Wegens groot succes vult de gemeente Boxmeer 
voor de tweede keer het krediet voor de duur-
zaamheidslening aan. De gemeenteraad heeft 
hier maar liefst € 700.000 aan toegevoegd. Een 
duurzaamheidslening biedt woningeigenaren en 
huurders de mogelijkheid om tegen gunstige voor-
waarden geld te lenen. Dit geld gebruiken ze om 
duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning te 
treffen en zo de energierekening te verlagen en 
wooncomfort te verhogen. 
Sinds de invoer maken inwoners dankbaar gebruik 
van de duurzaamheidslening voor allerlei doeltref-
fende maatregelen: isolatie, groen dak en groene 
muur, ledverlichting, warmtepomp en zonne-
panelen. De lening is een aantrekkelijke manier 
om het energieverbruik te verlagen en daarmee 
natuurlijk ook de energierekening. Alle gebrui-
kers van de lening zijn het eens: energie besparen 
is altijd een goed idee. Zo draagt iedereen een 
steentje bij en plukt iedereen ook nog eens de 
financiële vruchten! Denk hierbij bijvoorbeeld eens 
aan isolatie van een spouwmuur, het dak, ramen 
en of vloer. Het isoleren van de vloer zorgt voor 
een merkbaar verschil in wooncomfort. Gemiddeld 
is de vloer zo’n 3 graden warmer na vloerisolatie. 
Je hoeft dus geen dikke sokken meer aan in huis 
om warme voeten te houden! 

Het succes van de duurzaamheidslening is deels 
te verklaren door de lage rente. Daarnaast is 
het een revolverend fonds, wat betekent dat 
het uitgeleende geld weer terugkomt, zodat het 
beschikbare budget telkens opnieuw beschik-
baar is voor andere inwoners. Hierdoor blijft het 
geld inzetbaar en kunnen steeds meer mensen er 
gebruik van maken.
Via de duurzaamheidslening is al ten minste 5.340 
m³ gas bespaard en zeker 525.873 kWh zonne-
energie opgewekt! Wethouder duurzaamheid 
Bouke de Bruin: ‘De verhoging van het krediet 
met €700.000 biedt enorm veel kansen voor onze 
inwoners en verenigingen. Zo bouwen we met 
elkaar aan een duurzame gemeente Boxmeer én 
een duurzame toekomstige gemeente Land van 
Cuijk. 

Ga voor meer informatie of voor 
het aanvragen van de duurzaam-
heidslening naar:  
www.boxmeer.nl/duurzaamheidslening

VRIENDEN VAN HET
MAASZIEKENHUIS
 

Dansend in Balans
Twee keer per maand kunnen oncologie-
patiënten van Pantein Maasziekenhuis 
dankzij donatie van de Vrienden van het 
Maasziekenhuis dansend in balans komen. 
Onder deskundige begeleiding van dansdo-
cente Gerty Jansen biedt ‘Dansend in Balans’ 
gelijkgestemden de mogelijkheid actief te zijn 
in een inspirerende en veilige omgeving en zich 
vrijer en onafhankelijker te voelen.

Door Wanda Laarakkers

Elke twee weken bieden vrijwilligsters Len de 
Bruin, Renée Nijtmans en Mary de Best oncologie-
patiënten van Maasziekenhuis Pantein een creatief 
programma aan. Len: “Deze bijeenkomsten onder 
de naam Creabea’s, zijn een manier om lotgenoten 
bij elkaar te brengen, hun verhaal kwijt te kunnen 
en ondertussen lekker creatief bezig te zijn.” Deze 
ontmoetingen brengen zoveel positiefs dat Len 
en Mary het idee kregen om in de tussenliggende 
week ook een activiteit te organiseren en dan op 
het gebied van bewegen. Dansdocente Gerty 
Jansen uit Boekel van Dansend in Balans bleek de 
perfecte oplossing. 

“Bewegen is gezond,” stelt Gerty, “het is goed 
voor je balans, houding, flexibiliteit en kracht. 
Ook je geest wordt er vrolijk van!” Deelnemers 
van de ‘Dansend in Balans’- les (in de biblio-
theek van verpleeghuis Madeleine) starten op een 
stoel. Met rustige klassieke muziek op de achter-
grond worden alle spieren in gang gezet. Doordat 
de deelnemers zitten, hoeven zij niet bang te zijn 
te vallen. Vervolgens worden er diverse oefe-
ningen gedaan vanuit de stoel onder genot van 
meer motiverende muziek. Na ongeveer een half 
uur volgt er een korte drinkpauze, waarna tot slot 
een kwartier gedanst wordt op de ‘dansvloer’. 
“Het maakt niet uit hoe de oefeningen uitge-
voerd worden, je hoeft geen ster te zijn. Het 
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� adverteren
doet verkopen

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in  
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact op 
via verhuur.joffershof@outlook.com of bel  
06-10506988. Voor verhuur van beamer, laptops  
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, bel 
Marius Cuypers, tel: 0478-631303. 
Voor overige zaken:
Voorzitter: voorzitter.joffershof@outlook.com
Penningmeester: adm.joffershof@outlook.com
Secretariaat:  secretariaatjoffershof@outlook.com
Zie ook onze website: www.joffershof.nl

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Jonge grasparkietjes (2021) te koop
à 5,00 per stuk.

06 30005204

belangrijkste is dat je beweegt en geniet,” volgens 
de dansdocente.

De Vrienden van het Maasziekenhuis betalen de 
‘Dansend in Balans’-lessen. Dankzij donaties en 
giften kan een groep oncologiepatiënten even hun 
zorgen vergeten. “Door de dansles is het ziek-zijn 
even uit hun gedachten. Vaak heeft het vertrouwen 
in het lijf een deuk gekregen. Door bewegen komt 
dat vertrouwen weer terug. Wanneer ik zie dat 
mensen vooruitgang boeken en genieten word 
ik daar zo vrolijk van, dat is met geen pen te 
beschrijven,” besluit Gerty. 

Niet alleen patiënten van het Maasziekenhuis 
hebben de mogelijkheid deelnemen aan Dansend 
in Balans. Ook kankerpatiënten uit de regio zijn 
van harte welkom voor deelname. Meld je aan 
bij dagbehandeling oncologie, telefoonnummer 
0485-845527.

Wilt u stichting Vrienden van het 
Maasziekenhuis steunen? Kijk op 
www.vvhm.nl/doneren

Zonnebloem Vierlingsbeek
Groeningen

Met de Kermis hebben wij onze gasten allemaal 
een zonnebloem met een mooi gedichtje 
gebracht om ze te laten weten dat we aan ze 
denken.

Omdat wij geen activiteiten kunnen organiseren 
hebben we dit jaar geen collecte. Groetjes van 
ons allemaal. 

Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen

Cartridge inzameling voor KIKA

Het JOC zamelt originele inktcartridges in voor 
KIKA.
Deze kunt u afgeven tijdens openingstijden of 
in de brievenbus doen bij het JOC, Grotestraat 
18a.
                   
Namens KIKA, bedankt.
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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

TE HUUR: ROYALE FEESTTENT
 
Na roerige tijden zin in een examenfeestje of een 
buurtbarbecue? Huur een tent! Stichting Op De 
Tôffel heeft er een in de aanbieding: nu van 150 
voor slechts 100 euro. De tent is net zo groot 
gebleven (10x5 meter), is nog steeds geheel 
afsluitbaar en voorzien van verlichting. We bouwen 
‘m gratis voor je op en daarna is ie twee dagen voor 
jou. 
 
Mail of bel voor meer informatie of een reservering 
naar tent@opdetoffel.nl of 06.22268629.
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buurtbarbecue? Huur een tent! Stichting Op De
Tôffel heeft er een in de aanbieding: nu van 150 
voor slechts 100 euro. De tent is net zo groot 
gebleven (10x5 meter), is nog steeds geheel 
afsluitbaar en voorzien van verlichting. We bouwen 
‘m gratis voor je op en daarna is ie twee dagen voor 
jou.

Mail of bel voor meer informatie of een reservering 
naar tent@opdetoffel.nl of 06.22268629.

TE HUUR: ROYALE FEESTTENT

Na roerige tijden zin in een examenfeestje of een 
buurtbarbecue? Huur een tent! Stichting Op De
Tôffel heeft er een in de aanbieding: nu van 150 
voor slechts 100 euro. De tent is net zo groot 
gebleven (10x5 meter), is nog steeds geheel 
afsluitbaar en voorzien van verlichting. We bouwen 
‘m gratis voor je op en daarna is ie twee dagen voor 
jou.
 
Mail of bel voor meer informatie of een reservering 
naar tent@opdetoffel.nl of 06.22268629. 
 

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek
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info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café -Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35 
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

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

kijk op de website www.salontoine.nl

EEN MOOIE 
HERINNERING IS 
ZOVEEL WAARD
Wij verzorgen de uitvaart die 

bij de overledene, familie  

en vrienden past.
Bel 24/7  

0478-515221 briensveld.nl
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Showroom elke zaterdagmorgen open     
van 9:00 tot 12:00 uur.                                
Wilt u op een andere dag langskomen, 
maak dan even een afspraak 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 

Warme Bakker Degen
Reclame: 30 augustus t/m 4 september
  Appel nougatine karamel € 12,50 
  Tarwe rogge zonnebrood € 2,70 
  Wit tarwe pistoletje €  0,30

Reclame: 6 t/m 11 september
  Joegoslavische kersenvlaai € 12,50
	  Volkorenbrood € 2,20
  Appelflap € 1,20

 

Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.nl

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Trudy Blenckers - Vlasakker 20 - Vierlingsbeek
Mob. 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT / RBCZ / NGS
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ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl
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www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

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

kijk op de website www.salontoine.nl
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

GRADJE
TWEEWIELERS

DEALER VAN VICTORIA FIETSEN

VOOR AL U FIETS REPARATIES

OPENINGSTIJDEN:

Do 9.00 tot 18.00
Vr 9.00 tot 18.00  
Za 9.00 tot 17.00

DE BUNDER 7

5821GC VIERLINGSBEEK

TELNR. 06-17769196

EMAIL. GRADJEWELBERS@KPNMAIL.NL

WWW.GRADJETWEEWIELERS.NL
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Belangrijke telefoonnummers:

112 Alarmnummer, als elke seconde 
telt, bij levensgevaar of  

 heterdaad
0900-8880 Huisartsenpost Boxmeer, spoed 

op ma t/m vr tussen 17.00 en 
8.00 uur

0900-8844 Politie
Wijkagent Cyril van den Bosch,
via politie.nl (Mijn Buurt)

0800-7000 Anoniem bellen
088-0208208  Brandweer
0485-845000  Maasziekenhuis Pantein
0485-585911  Gemeente Boxmeer of via

www.boxmeer.nl voor melding 
betreffende groen, plein,  
fietspad, stoep of weg

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

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

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

Leeijen
       Metsel en

  Tegelwerk
         Voor elke klus

         Tel: 0478-631807          Mob.: 06-38092677

PAINTING THE PAST RUSTIC@  
Muurverf met marmerpoeder, 
zorgt voor een karakteristieke 
uitstraling! 


