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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 24 mei 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 10 18 mei 2022

Albert Theunissen onderscheiden
met een Lintje

Op zaterdag 30 april vierde Albert en Truus 
Theunissen hun Gouden Huwelijksfeest, 
met iedereen die daar bij wilde zijn, in De 
Zandpoort in Groeningen.

Uiteraard bezocht ook de Burgemeester van 
Bèèk en Gruuninge het Gouden paar om hen te 
feliciteren. Maar hij kwam niet alleen om hen te 
felicitereren, Burgemeester Tonnie had ook een 
officiele taak met bijbehorende verrassing! Om 
zijn taak met de carnaval goed over te dragen 
aan zijn opvolger, was Kandidaat Burgemeester 
Moniek er ook bij om te zien hoe zulke officiele 
taken uitgevoerd dienen te worden. Helaas was 
Kandidaat Burgemeester Rik verhinderd.

In een toespraak met mooie woorden schetste 
de Burgemeester de betrokkenheid van Albert 
in het dorp en de samenleving: Albert heeft 
altijd van alles wat nodig is bij verenigingen, 
vrienden, buren of bedrijfsmatig. Iedereen 
is blij met Albert zijn hulp en komt graag de 
benodigde materialen halen. “Albert, wa kriede 
d’r vur?”   “Ja, kumt wel goed.”   “Albert, 
bedankt wa!”

Na tal van voorbeelden gaven de aanwezige 
gasten het antwoord: “Albert, bedankt wa.”
Behalve bij het voorbeeld van de koffie in de 
kantine, daar gingen de gasten de mist in, dáár 
moet het zijn: “Truus, bedankt wa!” 

Na de toespraak ging de Burgemeester van Bèèk 
en Gruuninge over tot het officiele gedeelte. Hij 
was wat zenuwachtig omdat dit de eerste keer 
was dat hij een Lintje uit mocht reiken maar de 
belangrijkste woorden wist hij juist uit te spreken, 
namelijk dat Albert Theunissen benoemd is tot 
Lid in de Orde van ‘Bedankt wa’! Burgemeester 
Tonnie overhandigde het bijbehorende Lintje 
aan Kandidaat Burgemeester Moniek, die het op 
spelde bij de vers gedecoreerde Albert. Uiteraard 
was er voor Truus een mooi bosje bloemen. 

Of er daarna geproost en gedronken werd 
op het Gouden Paar of op de welverdiende 
Onderscheiding van Albert is niet bekend, dat het 
nog lang gezellig bleef is zeker! 

Albert Theunissen onderscheiden 
met een Lintje
Op zaterdag 30 april vierde Albert en Truus
Theunissen hun Gouden Huwelijksfeest, met
iedereen die daar bij wilde zijn, in De Zandpoort
in Groeningen.
Uiteraard bezocht ook de Burgemeester van Bèèk
en Gruuninge het Gouden paar om hen te
feliciteren. Maar hij kwam niet alleen om hen te
felicitereren, Burgemeester Tonnie had ook een 
officiele taak met bijbehorende verrassing! Om zijn
taak met de carnaval goed over te dragen aan zijn
opvolger, was Kandidaat Burgemeester Moniek er
ook bij om te zien hoe zulke officiele taken
uitgevoerd dienen te worden. Helaas was Kandidaat
Burgemeester Rik verhinderd.
In een toespraak met mooie woorden schetste de 
Burgemeester de betrokkenheid van Albert in het
dorp en de samenleving: Albert heeft altijd van alles
wat nodig is bij verenigingen, vrienden, buren of
bedrijfsmatig. Iedereen is blij met Albert zijn hulp 
en komt graag de benodigde materialen halen. 
“Albert, wa kriede d’r vur?”   “Ja, kumt wel goed.”   
“Albert, bedankt wa!”
Na tal van voorbeelden gaven de aanwezige gasten
het antwoord: “Albert, bedankt wa.”  Behalve bij
het voorbeeld van de koffie in de kantine, daar
gingen de gasten de mist in, dáár moet het zijn: 
“Truus, bedankt wa!”

* foto 1 Lintje Albert Theunissen (zie map)

Na de toespraak ging de Burgemeester van Bèèk en
Gruuninge over tot het officiele gedeelte. Hij was
wat zenuwachtig omdat dit de eerste keer was dat
hij een Lintje uit mocht reiken maar de 
belangrijkste woorden wist hij juist uit te spreken,
namelijk dat Albert Theunissen benoemd is tot Lid
in de Orde van ‘Bedankt wa’! Burgemeester Tonnie
overhandigde het bijbehorende Lintje aan 
Kandidaat Burgemeester Moniek, die het op spelde 
bij de vers gedecoreerde Albert. Uiteraard was er
voor Truus een mooi bosje bloemen. 
Of er daarna geproost en gedronken werd op het
Gouden Paar of op de welverdiende Onderscheiding 
van Albert is niet bekend, dat het nog lang gezellig 
bleef is zeker!

* foto 2 Lintje Albert Theunissen (zie map)
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Van de Redactie:

Met een lach en een traan hebben de leden 
van Vondel afscheid genomen van hun 
geliefde koor. Een korte terugblik met enkele 
foto’s is hun zwanenzang in deze uitgave van 
Globaal.

Ook nemen we voor een korte periode 
afscheid van Berichten uit het Veld. Schrijver 
Ton van den Berg neemt een pauze, maar 
keert in het najaar weer terug om zijn zeer 
gewaardeerde vogelobservaties met ons te 
delen.

Tot slot mogen we trots zijn op de opbrengst 
van de Samen Sterk-collecte! De goede 
doelen werden massaal gesteund door de 
inwoners van Groeningen en Vierlingsbeek. 
Verder op in deze Globaal kunt u lezen hoe de 
opbrengst is verdeeld.

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

redactie@dorpsbladglobaal.nl
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
abonnement@dorpsbladglobaal.nl
 
Abonnementsprijs: € 15,00
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

2022

Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof. Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.

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

19 mei KBO: Bezoek Brabant museum Gemert
19 mei VOVG: Wandeltocht
21 mei Afscheid (oud)burgemeester van Soest  
 voor Vierlingsbeek
 van 14:00 uur tot 17:00 uur
4 juni Gryphus: 50 JAAR SOOS: DE REÜNIE
5 juni Harmonie de Herleving:  
 Uitwisselingsconcert met de  
 muziekvereniging uit Larochette uit  
 Luxemburg in Plein 27 Maashees;  
 aanvang 11.00 uur
7 juni KBO: Fietsdag
7 juni Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
11 juni Stichting Op De Tôffel: 
 Op De Tôffel 2022
13 juni Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
17 juni VOVG: Fietstocht
19 juni Tussen 11.00u en 14.00u :  
 Bèèk ruumt op en Gruuninge ok
2 juli Zanggroep EvergreenVierlingsbeek:
 Muziek op de Maas 2022
5 juli Harmonie de Herleving:  
 Afsluiting seizoen met een openbare  
 repetitie in Gryphus; aanvang 19.00 uur
5 juli Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
11 jul Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
16 aug KBO: Kermismatinee
25 aug KBO: Kevelaer
2 t/m Groeningse kermis 2022
4 sept
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
7 sept KBO: Fietsmiddag
12 sept Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
15 sept VOVG: Najaarsontmoeting
18 sept GroeVie: Family Obstacle Run Vierlingsbeek
21 sept KBO: Excursie bierbrouwerij
24 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t
1 okt KBO: Dag van de ouderen
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
4 okt VOVG: Lezing “Borsten en zo”
8 okt GroeVie: Finale-avond Dorpsquiz ‘k Wet’t
10 okt Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
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19 okt KBO: Kermismuseum Vortum/  
 Museum Tonny Ebben Groeningen
27 okt VOVG: Bezoek aan MFA Knillus
1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
8 nov VOVG: Tapashapjes en spellenavond
14 nov Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
16 nov KBO: Herfstwandeling
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
7 dec VOVG: Eindejaarsviering
12 dec Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com

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

Afvalkalender 2022 VIERLINGSBEEK/
GROENINGEN

19 mei GFT groenbak
28 mei GFT groenbak / Plasticafval 
 LET OP: GEWIJZIGDE OPHAALDAG
28 mei Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890
2 juni GFT groenbak / Restafval
9 juni GFT groenbak / Plasticafval
11 juni Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 ZEV, tel. 06-54661196
16 juni GFT groenbak
23 juni GFT groenbak / Plasticafval
25 juni Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914
30 juni GFT groenbak / Restafval
7 juli GFT groenbak / Plasticafval
9 juli Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890
14 juli GFT groenbak

Wij willen iedereen bedanken voor alle lieve 
woorden, bloemen en kaarten na het overlijden 

van Martien, ons pap en opa.

Thea Pijls
Kinderen en kleinkinderen

Graag willen wij iedereen bedanken voor de 
belangstelling, medeleven, kaarten en bloemen, 
ontvangen naar aanleiding van het ziekbed en 

overlijden van onze moeder en oma
 

GERRIE PEETERS-JANSEN
 

In het bijzonder willen wij het team van Oprecht 
Zorgend en huisartsenpraktijk Mosch-van den 

Born bedanken voor hun betrokkenheid en 
goede zorgen.

Kinderen en kleinkinderen

WIJ ZOEKEN U!!!
• Wij zoeken enkele vrijwilligers die onze buurt-

bussen willen rijden. 

• Wij, de buurtbus vereniging uit Boxmeer, zijn 
een enthousiaste vereniging met 35 vrijwilli-
gers, mannen en vrouwen. 

• Wij rijden met 2 busjes van het Maasziekenhuis 
via een vaste route naar Venray v.v. 

• Wij doen dit op alle werkdagen. 

• Wij rijden allemaal 4 uur per week. 

• Wij buurten graag met onze passagiers. 

• Wij stoppen overal langs de route om zo klant-
vriendelijk mogelijk te zijn. 

• Wij rijden met officiele Arriva busjes waar een 
klein rijbewijs voor nodig is. 

• Wij hebben diverse malen per jaar een leuke 
activiteit om de groepsbinding te bevorderen. 

• Wij proberen onze vrijwilligers op een vast 
tijdstip te laten rijden. 

• Wij ontvangen met Kerst een mooi pakket.

Voelt u zich aangetrokken tot het bovenstaande? 
Neem contact op met: Henk Roeffen 0657344320
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VONDELNIEUWS

Als op maandag 2 mei jl. het Vondelkoor in het 
Koningskerkje voor zijn zwanenzang in een fees-
telijk laatste afscheid bijeenkomt, valt tevens 
definitief het doek voor de toneelvereniging 
Vondel, waaruit het koor ontstond en waaraan 
het zijn naam ontleende.

Voor een viertal leden de aanleiding voor een 
muzikale terugblik op het ontstaan van Vondel. 
De diverse dirigenten die hun aspiraties, en die 
van het koor, met veel kunde en inzet wisten 
vorm te geven passeerden de revue.

De successen, de muzikale wapenfeiten van 
Vondel en niet te vergeten de (meerdaagse) 
concertreizen, die bij menig lid nog scherp in het 
geheugen staan.

Een bijzonder muzikaal intermezzo volgde later 
met het optreden van twee zussen uit Sambeek, 
“Clean Pete”, die zichzelf begeleidden op cello 
en gitaar.

Door een zelfgeschreven en divers repertoire 
van intieme en gevoelige luisterliedjes aan de 
mooie akoestiek van het Koningskerkje toe te 
vertrouwen, wisten zij ook Vondel te raken.

Nadat de “mind” voldoende was gevoed, kwam 
ook de mond aan de beurt. 

Een voortreffelijk dinerbuffet met kleine culinaire 
smaakmakers vormde het Vondelse galgen-
maal van de koorleden en hun partners, waarbij 
de lichte bijsmaak van de “galg” kon worden 
weggespoeld met de voortreffelijke wijnen van 
het Koningskerkje.

Al met al een repertoire om nog eens vaker op 
het programma te zetten, is een opkomende 
gedachte om dan spijtig te moeten constateren, 
dat dit een afscheid is.

Ook de rest van de avond ontbrak de spreek-
woordelijke begrafenissfeer tenslotte volkomen.
Wellicht ook passend in de geest van een zelfge-
kozen einde.

Het was als vanouds en gebruikelijk erg gezellig 
bij Vondel.

Je zou zelfs bijna gaan twijfelen aan de beslis-
sing die leden en bestuur eerder vrijwel unaniem 
hebben genomen.

Het stoppen van leden, meestal een kwestie van 
leeftijd en maatschappelijk aangeduid met de 
term “natuurlijk verloop”, verloopt zonder nieuwe 
aanwas, uiteindelijk wel fataal.

Vijfenzeventig jaar lang hadden heel veel 
mensen, door de diverse generaties heen, van 
heel jong tot tamelijk oud uit Vierlingsbeek, het 
verlangen om samen te zingen en muziek te 
maken.

Een cultureel verschijnsel en voor sommigen 
zelfs een levensbehoefte.
Mindere talenten compenseren en steunen elkaar 
tenslotte tot een koor dat louter uit topzangers 
lijkt geboren en tenslotte tot onverwachte presta-
ties kan komen.

De materiële erfenis van Vondel werd door het 
bestuur al afgestaan.
Zo werden de piano en podiumstukken 
geschonken aan het M.F.A. Vierlingsbeek, terwijl 
partituren en koorkleding werden aangeboden 
aan anderen.

Namens alle Vondelleden rest nog om iedereen 
die ons door de jaren heeft gesteund van harte 
te bedanken.
De donateurs, bloemenkopers, (vaste) 
bezoekers, en andere koren en muzikanten.
En natuurlijk het Vondelbestuur voor hun niet 
aflatende inzet.

Het gaat hen en u allen goed.

Het gebouw van het Vondelkoor is nu 
afgebroken.
Het losse metselzand van de leden met hun 
herinneringen, ligt nog her en der, en zal tenslotte 
ook verstuiven in de wind……

Gelukkig hebben we de foto’s / cd’s nog.

Een Vondellid.
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                           Jaar Vondel is afgesloten. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



6

Na bijna twee jaar is “Bèèk ruumt 
op en Gruuninge ok” terug!

Nog geen idee wat je je vader moet geven 
met Vaderdag? Neem hem mee langs de vele 
kraampjes in Bèèk en Gruuninge en zoek samen 
wat moois uit.

Of is uw garage of zolder toe aan een zomer-
schoonmaak, doe dan vooral mee. Biedt uw 
spulletjes een tweede leven door uw garage open 
te zetten of spullen vanaf uw oprit te verkopen 
tijdens de garageverkoop van Vierlingsbeek en 
Groeningen. 

Woont u verder van de dorpskern of verkoopt u 
liever niet bij u thuis dan kunt u met uw spulletjes 
terecht op Hulder 10 in Vierlingsbeek. Eventueel 
kan vervoer naar de gezamenlijke verkooplo-
catie geregeld worden, geef dit aan in het veld 
“Opmerkingen” bij uw inschrijving.

Zondag 19 juni 2022 van 11.00u tot 14.00u

Verkoop een artikel speciaal voor het goede doel 
en prijs deze extra aan op onze facebookpagina! 
Heeft u een goed idee welk goed doel wij met zijn 
allen dit jaar moeten steunen, geef dat dan aan 
bij uw inschrijving in het veld “Opmerkingen”. De 
gezamenlijke opbrengst gaat naar het goede doel 
dat het meest genoemd is.

Alle bewoners van Vierlingsbeek en Groeningen 
kunnen deelnemen aan de garageverkoop, er 
wordt een bijdrage gevraagd van € 5,- die in 
zijn geheel ten goede komt voor de stichting 
Groevie. Schrijf u in voor 13 juni 18:00 uur om 
vernoemt te worden op de plattegrond. De 
plattegrond zal op verschillende locaties in 
Vierlingsbeek en op (social) media verspreid 
worden om iedereen te informeren over de 
verkooplocaties.

Schrijf u in via onderstaande link van de 
webwinkel van GroeVie:
Bèèk ruumt op en Gruuninge ok | Welkom | 
GroeVie (myonline.store)

https://groevie.myonline.
store/a-72716776/welkom/
beek-ruumt-op-en-gruuninge-ok/

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk De 
Maasdorpen is gesloten op vrijdag 27 mei  
(dag na Hemelvaart) 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen 
met de huisartsen in Overloon,
Baansestraat 6, 5825 BX Overloon. 
U kunt terecht bij de arts die correspondeert 
met de beginletter van uw achternaam.

Letters A t/m J:  
Drs. van den Boom tel. 0478 - 641 202
Letters K t/m Z:  
Drs. van Orsouw tel. 0478 - 640 840

Geluk

Geluk bestaat uit zoveel dingen

uit zoveel deeltjes

elke dag weer

denk niet altijd aan het verleden

aan mislukkingen van weleer

Geluk bestaat uit zoveel lichtjes

de schijnen ook voor jou

denk niet altijd aan het zwakke of verkeerde

aan wat geweest is

of wat je nog wou

Geluk is als een schaduw

het is overal

en altijd wel ergens om je heen

maar doe je geen moeite het te vinden

zal je vaak eenzaam  wezen en alleen.

J. Schelbergen-Peeters
     (uit de bundel: licht en schaduw)
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VERS VAN DE PERS: NIEUWE ROUTE VOOR… 
HAPPEN & STAPPEN 
  

 
 

Nog voor deze zomer zal er een nieuwe (lunch) Hap en 
Stap route aangeboden worden waaraan onder andere 
Restaurant de Vier Linden, Herberg Thijssen en 
Perron22 deel zullen nemen. De nieuwe route wordt 
op dit moment uitgezet. Dus zoek je nog een leuke, 
culturele, sportieve en culinaire activiteit dan kunnen 
we de nieuwe Hap en Staproute zeker aanbevelen.  
 

AANMELDEN voor de HAP EN STAP ROUTE  
is nu dus even niet mogelijk.  

Meer info volgt snel! 
 
19 JUNI: BÈÈK RUUMT OP & GRUUNINGE OK 
 

Onze 3e garagesale is inmiddels een begrip in 
Vierlingsbeek en Groeningen. Werkelijk alles wordt aan 
huis te koop aangeboden: van speelgoed tot kleding, 
kunst, boeken, servies, curiosa enz. enz. En vaak tegen 
mooie prijzen! Voor elk wat wils.  

 
Dus kom lekker snuffelen op 19 juni a.s. tussen 11.00u 
en 14.00u. in alle kraampjes in Vierlingsbeek en 
Groeningen. 
 

Wil je zelf iets verkopen? Schrijf je vóór 13 juni in via 
de dorpswebsite Vierlingsbeek-Groeningen (kopje 
Verkoop/Verhuur). 
 

Meer info zie elders in deze Globaal. 

 
 
BEDANKT VRIJWILLIGERS KONINGSDAG 2022  
IN VIERLINGSBEEK & GROENINGEN 
 

Bij deze willen we iedereen bedanken die heeft 
meegeholpen om van Koningsdag 2022 weer een super 
gezellige dag te maken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘K WÈT’T: WE GAAN OOK WEER SAMEN QUIZZEN! 
 

De 4e editie van Dorpsquiz ‘k Wèt’t zal plaatsvinden op 
zaterdag 24 september 2022. Tijdens een spetterende 
finale-avond op zaterdag 7 oktober 2022 volgen nog 

enkele groepsopdrachten, 
waarna de uitslag bekend 
wordt gemaakt.  
 
Ook dit jaar mag je als team 
weer een goed doel 
nomineren.. 
 
Aanmelden voor de 

dorpsquiz is vanaf nu mogelijk via de dorpswebsite 
Vierlingsbeek-Groeningen (kopje Verkoop/Verhuur).  
 
Houd naast deze nieuwsflitsen ook onze 
Facebookpagina (www.facebook.com/‘k Wèt’t) en ons 
Instagram-account (www.instragram.com/‘k Wèt’t) 
nauwlettend in de gaten. 

 

SAVE THE DATES 
 

 Bèèk ruumt op en Gruuninge ok: zondag 19 
juni 

 Family Obstacle Run: zondag 18 september 
 Dorpsquiz ‘k Wèt’t : zaterdag 24 september 
 Finale-avond ‘k Wèt’t: zaterdag 8 oktober 
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Lise Ketelaars gaat klimmen tegen 
MS: ‘Help je mij in deze strijd?’

‘Toen mijn vader elf jaar geleden gediagnostiseerd 
werd met MS, wilde ik meteen in actie komen. 
Toekijken hoe deze ziekte langzaam steeds meer 
schade maakt, is niets voor mij. Vier jaar geleden 
heb ik de Mont Ventoux al beklommen, maar nog 
steeds voel ik me hulpeloos. Daarom kom ik nog 
een keer in actie. Het ingezamelde geld wordt 
gebruikt voor onderzoek. Onderzoek kan zorgen 
voor een medicijn dat hard nodig is. Ik draag mijn 
steentje bij om deze slopende ziekte te stoppen. 
Help jij mij in deze strijd?’

Van links naar rechts op de foto: Elly Ketelaars, Bram 
de Mulder, Lise Ketelaars, Caroline van der Loo, Go-
vert Ketelaars, Fem van der Loo en Vincent Ketelaars

Zo begint Lise Ketelaars (22) uit Groeningen haar 
verhaal op haar persoonlijke Klimmen tegen 
MS-websitepagina. Op Tweede Pinksterdag 
maandag 6 juni 2022 vindt de tiende editie van dit 
sportieve evenement voor het goede doel plaats 
op de flanken van de Mont Ventoux. Wat meer dan 
tien jaar geleden begon als een kleinschalig initia-
tief, waarbij enkele vrienden een sportieve uitdaging 
wilden koppelen aan een goed doel, is uitgegroeid tot 
het grootste Nederlandse wieler- en loopevenement 
in de strijd tegen multiple sclerose op de flanken 
van deze legendarische kale berg in het zuiden van 
Frankrijk. 
Onder de deelnemers zijn ook Lise Ketelaars en haar 
vriend Bram de Mulder, met wie ze samenwoont in 
zijn woonplaats Vredepeel. “Ik wandel dit keer de 
berg één keer op, Bram doet dat twee keer”, legt ze 
uit. “Bram heeft zelf sinds een jaar diabetes. Hij wil 

dan ook laten zien en bewijzen dat je met een ziekte 
nog grootse dingen kunt bereiken. Met die gedachte 
wil hij de Mont Ventoux twee keer gaan bewan-
delen. Ook een oom en tante fietsen mee en een 
nichtje neemt misschien ook deel aan het wandele-
venement. En ons pap en mam gaan mee om ons te 
ondersteunen.”

De familieleden komen zowel individueel als in het 
team Ketelbinkies in actie voor iedereen die lijdt aan 
MS, maar speciaal natuurlijk voor haar vader Govert. 
“Toen hij de diagnose MS kreeg, voelden we ons 
allemaal machteloos. We willen niet toekijken hoe 
MS beetje bij beetje de regie in eigen hand neemt. 
We willen die slopende ziekte een halt toeroepen 
en daarom gaan wij de strijd aan met MS. Ja, het 
wordt een mooie, maar ook confronterende, emoti-
onele dag, dat weet ik nog wel van de vorige keer. 
Toen heb ik gelopen met mijn nichtje en tante. Mijn 
oom is tijdens die editie zes keer de berg op gefietst. 
Bram heeft toen een deel meegelopen, maar was niet 
aangemeld.”
De organisatie van Klimmen tegen MS wil dat alle 
deelnemers hun eigen maximale prestatie kunnen 
leveren op 6 juni. Daarom zorgt ze ervoor dat alles, 
van verzorging en onderhoud van materiaal tot bege-
leiding en voeding, tijdens het evenement optimaal 
georganiseerd is.

Deelnemen aan Klimmen tegen MS is een ervaring 
die je altijd bij blijft. “De deelnemers samen maken 
Klimmen tegen MS tot zo’n bijzonder evenement”, 
vindt Lise Ketelaars, die als leerkracht op basisschool 
Sint Antonius in Maashees werkt. “Ik was de vorige 
keer enorm uitgeput, maar kreeg er ook enorm veel 
energie van. Want iedereen is er maar voor een doel: 
zo veel mogelijk geld ophalen voor het goede doel. 
En de meeste deelnemers doen het ook voor iemand 
die ze persoonlijk kennen. Dat geeft een speciale, 
onderlinge band. Ruim 25.000 Nederlanders onder-
vinden dagelijks de gevolgen van MS, het is 
belangrijk dat deze chronische zenuwziekte meer 
aandacht krijgt. Een oplossing voor deze ziekte is 
er namelijk nog niet. Veel geld, voor onder meer 
onderzoek, is nodig om ons einddoel te bereiken; een 
MS-vrije wereld. Om dit einddoel te bereiken is er ook 
voor mij en de andere deelnemers geen ander alter-
natief dan in beweging te komen.”

Om de actie van Lise Ketelaars te 
steunen, kun je een donatie doen via 
Klimmen tegen MS (moves.ms)  
(Lise Ketelaars)

Om de actie van Bram de Mulder te 
steunen, kun je een donatie doen via 
Klimmen tegen MS (moves.ms)  
(Bram de Mulder) 
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PROGRAMMA PINKSTEREN

Het Pinksterweekend staat al jaren voor het gilde 
in het teken van het koningschieten. Op zaterdag 
en zondag zijn er verschillende momenten waarop 
ons gilde activiteiten heeft en waarvoor u van 
harte bent uitgenodigd om een kijkje te komen 
nemen. Dit jaar gelukkig weer volgens het traditio-
nele programma.

Op zaterdag (04-06-2022) zal het koningschieten 
plaatsvinden. Wie mag zich het komende jaar 
koning van het gilde van Groeningen noemen?
Tevens zal er door de jeugd worden geschoten 
om te bepalen wie de nieuwe jeugdkoning(in) zal 
worden. Daarnaast zal er weer een schutsboom 
gereserveerd zijn voor het publiek. 
LET OP: Vanwege wetgeving kan alleen 
meegedaan worden onder vertoning van een 
geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, 
rijbewijs).

Programma zaterdag 04-06-2022:
07.00 uur: Reveille door de drumband in 
gildekostuum.
15.30 uur: Bevestiging koningsschild aan de 
koningsketting. Opstelling en afmars naar “de 
vogel” aan de Voortweg. Afmars naar het schiet-
terrein “De Lêmse Kuul” aan de Maasstraat. 
Afdoen van het koningszilver.
16.30 uur: Aanvang koningschieten.
Na het bekend zijn van de nieuwe koning trekt 
het gilde langs de kapel voor het lossen van 
enkele schoten. Vertrek naar “De Zandpoort” voor 
een trom- en vendelhulde. Aansluitend teren en 
gezellig samen zijn.

Programma 1e Pinksterdag 05-06-2022:
07.00 uur: Reveille door de drumband in 
gildekostuum.
10.30 uur: Aanvang Heilige Mis in de openlucht bij 
de kapel met medewerking van ’t Groenings koor. 
Deze Heilige Mis zal worden opgedragen aan alle 
overleden gildebroeders van het gilde. Tijdens de 
Heilige Mis zal er door alle aanwezigen worden 
geofferd op de gildetrom. Ook zullen de vendeliers 
een vendelgroet brengen. Aan het einde van de 
Heilige Mis zal de eed van trouw worden afgelegd. 
Vertrek naar “De Zandpoort", waar door de gilde-
broeders zal worden geteerd.
18.30 uur: Samenkomst bij “De Zandpoort” om de 
koningin en de jeugdkoningin af te halen.
19.40 uur: Trom- en vendelhulde en traktatie door 
de koning aan alle aanwezige kinderen bij “De 
Zandpoort”.  Aansluitend is er een receptie waarbij 

de koning, de jeugdkoning(in) en de jubilarissen 
gefeliciteerd kunnen worden.
Dit jaar hebben we vier jubilarissen, namelijk 
Maik Vloet (25 jaar tamboer), Harm Thijssen (25 
jaar gildebroeder), Sjef Versteegen (40 jaar gilde-
broeder) en Jan de Vos (50 jaar gildebroeder). 
Daarnaast vindt de uitgestelde huldiging plaats 
van Hans Gerrits en Huub Huibers (25 jaar gilde-
broeder in 2020/2021).
20.00 uur: Aanvang van de receptie en het konin-
ginnebal. Op deze avond is iedereen welkom.

►   Inwoners van Groeningen: hang de 
Groeningse vlag maar weer uit !!!   ◄

Uitwisselingsconcert met 
Larochette uit Luxemburg

Op zondag 5 juni 2022 organiseert Harmonie 
De Herleving een uitwisselingsconcert met de 
muziekvereniging Larochette uit Luxemburg.

Het concert wordt afhankelijk van de weersom-
standigheden in het park van Vierlingsbeek of 
in Maashees in Plein 27 uitgevoerd.

Het concert begint om 11.00 uur en is gratis te 
bezoeken.
De muziekcommissies en beide dirigenten hebben 
een aantrekkelijk programma samengesteld waar 
we u allen van harte voor uitnodigen om hiernaar 
te komen luisteren. 

Tot ziens op zondag 5 juni in het park van 
Vierlingsbeek of in Plein 27 van Maashees. 

Bestuur van Harmonie De Herleving. 
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Gradje Tweewielers voortaan ook op 
woensdag open: 

'Van hobby werk kunnen maken'

Gradje Tweewielers heeft per 1 mei 2022 zijn 
openingsdagen uitgebreid. Vanaf die datum is 
de fietsenmaker én -verkoper aan de Bunder 
7 in Vierlingsbeek voortaan ook ‘s woensdags 
van 9.00 uur tot 18.00 uur geopend. “Het wordt 
steeds drukker”, meldt Grad Welbers. “Niet 
alleen met de verkoop van fietsen, vooral elek-
trische, maar ook met het aantal reparaties. 
Door die extra openingsdag kunnen we onze 
groeiende klantenkring nog beter van dienst 
zijn.”

Door Ron

Gradje Welbers blijft op maandag en dinsdag als 
parttimer bij de gemeente Land van Cuijk werken. 
Op de andere dagen, buiten de zondagen, kunnen 
mensen die op zoek zijn naar een nieuwe (elek-
trische) fiets bij hem terecht. Maar ook voor een 
gebruikte fiets, reparatie en/of onderhoud is 
Gradje Tweewielers het juiste adres. “En uiteraard 
hebben we een ruim assortiment aan onderdelen 
en accessoires, zodat we onze klanten snel weer 
op weg kunnen helpen. Ja, we hebben een trouwe 
klantenkring, de meesten van hen komen uit 
Vierlingsbeek, Groeningen, Holthees en Maashees 
en zijn al jaren klant. Dat vind ik als fietsen-
maker ook mooi, het persoonlijke contact met de 
mensen.” Met een lach: “En ze gaan altijd vrolijk 
weg. Of op een nieuwe fiets, of op een gerepa-
reerde fiets. Wat ons geheim is? Ik denk de korte 
lijnen en de goede prijs-kwaliteitverhouding.”

Die prijs-kwaliteitverhouding is ook de kracht van 
de elektrische fietsen die Grad Welbers verkoopt. 
“Van het merk Victoria, een kwalitatief sterke, 
betrouwbare fiets voor ieder budget met zeer 
goede recensies. Datzelfde geldt ook voor de 
dames- en herenfietsen van Avalon, een mooie, 
robuuste transportfiets. Weet je wat het is? Ik wil 
gewoon geen fietsen verkopen die snel kapot zijn 

Afgelopen weekend was het eindelijk zover! Vrijdag 6 mei reisden de Bekse 
Klinkertjes af naar het mooie Den Bosch, waar de eerste dag van de Europese 
Kampioenschappen 2022 van start zou gaan. Om 09.00 uur barstte het spektakel 
los in de Maaspoort!  
 
Dit jaar waren de Bekse Klinkertjes op alle 3 de dagen vertegenwoordigd. De vrijdag 
van het EK weekend staat altijd in het teken van de juniorenklasse. Op de 

Nederlandse Kampioenschappen kregen de meiden van Vitality na hun promotie onverwachts te 
horen dat zij op het EK mochten dansen. Voor de eerste keer danste zij in een nieuwe klasse, de 
sportklasse, en dan meteen op een Europees Kampioenschap mogen staan. Dit hadden de meiden 
alleen maar durven dromen, maar het werd werkelijkheid. De zenuwen waren zeker aanwezig, want 
dit was een bijzondere gelegenheid. Echter wisten de meiden een hele mooie dans neer te zetten als 
een team en hebben ze meer dan genoten!  
 
In de middag was het tijd voor wat ontspanning en hebben de jeugd- en hoofdklassemeiden samen 
met hun trainsters en de voorzitter Den Bosch verkend. Er zaten immers nog 2 lange toernooidagen 
aan te komen.  
 
Zaterdag was het namelijk de beurt aan de meiden van de jeugd. Zij waren al bekend met het dansen 
op een Europees Kampioenschap, want zij wisten zich al vaker te kwalificeren. Maar ook de groep 
had al 2 jaar niet op het EK kunnen dansen aangezien deze niet door kon gaan vanwege corona. Dat 
werd extra genieten dus! Nadat de meiden hun haar in de plooi hadden en hun make-up in 
gereedheid hadden gebracht was het aan Gardegroep Pure om het podium op te gaan. In een 
spannende categorie wisten zij een 9e plek te bemachtigen. Na deze dans was het voor hun nog niet 
gedaan. Ook de show, Extreme, mocht stralen op het podium en zij knalde er een pracht dans uit. Wat 
hebben de meiden en hun supporters van ze genoten! Zij wisten een mooie 7e plek in de wacht te 
slepen!  
 
Op de laatste EK dag, 8 mei, was het de beurt aan ons duo, maar ook aan de showgroep Explosion. 
Veel van deze meiden mochten voor het eerst op een Europees Kampioenschap dansen en keken er 
naar uit om het podium te betreden, maar eerst was het de beurt aan Priscilla en Willemien. Zij waren 
meer dan klaar om voor de laatste keer hun duo dans aan de maar liefst 7 koppige jury te laten zien! 
En wat deden ze dat goed, een foutloze dans lieten ze zien en dat was goed voor een 7e plaats. Ze 
genoten en straalde elke seconden die ze op het podium stonden.  
 
Vlak daarna mocht Explosion in een spectaculaire categorie van het hoogste niveau hun dans laten 
zien. Van zenuwen was weliswaar te spreken, maar dat hield de meiden niet tegen! Vanaf de eerste 
seconde dat zij op het podium stonden zag je de meiden knallen! Eenmaal van het podium af werd er 
bijgekomen en besproken hoe de meiden genoten hebben en wat een pracht ervaring dit was. Zij 
wisten een mooie 12e plaats in de wacht te slepen.  
 
Al met al was 'genieten' een kernbegrip dit weekend en dat hebben we zeker gedaan! Niet alleen 
hebben we genoten van de dansen die de meiden hebben neergezet, maar ook van het samen eten, 
het trainen, samen gek doen en hoe enorm trots we zijn op wat deze mooie vereniging heeft 
neergezet!  
 
Op naar het nieuwe seizoen, wil jij nou ook zo genieten van onze mooie danssport? Neem dan 
contact met ons op, meer informatie vind je op www.bekseklinkertjes.nl  

of mankementen krijgen, daarvoor ken ik mijn 
klanten te goed en ik weet hoe vervelend het is als 
je fiets kapot is. Ik ga voor een langdurige relatie 
met mijn klanten en niet voor de snelle verkoop.”
Sinds hij als fietsenmaker begon in 2011 krijgt hij 
een gevarieerdheid aan fietsen onder ogen. Van 
een tweedehands studentenfiets tot een dure 
renfiets of mountainbike. “En de laatste jaren 
natuurlijk ook elektrische fietsen. Die waren al 
populair toen ik als fietsenmaker begon, maar 
waren in coronatijd bijna niet meer aan te slepen. 
Maar met welke fiets de klant ook komt, ik 
repareer ze allemaal met evenveel plezier. Of er 
moet echt niks meer van te maken zijn, dan zeg ik 
dat ook eerlijk.”

Of Grad Welbers vroeger als jongetje al droomde 
van het vak fietsenmaker? “Nee, dat niet”, 
lacht hij. “Maar het is wel zo dat ik iemand ben 
die graag met zijn handen werkt. Nadat ik een 
bekende een paar keer had geholpen met het 
repareren van zijn fiets, viel het kwartje eigenlijk. 
Zo is Gradje Tweewielers toevallig ontstaan en ik 
heb er geen spijt van. Fietsenmaker is gewoon een 
mooi, gevarieerd vak. Van inkoop tot aflevering 
van een fiets. Eigenlijk heb ik van mijn hobby mijn 
werk kunnen maken. Mooi, toch?”

Voor meer informatie:
Gradje Tweewielers, 
De Bunder 7, 
5821 GC Vierlingsbeek, 
telefoon:  06-17769196, 
email:  gradjewelbers@kpnmail.nl, 
webshop:  Gradje Tweewielers Vierlingsbeek.
Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag 
van 09.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 
17.00 uur (zondags en op feestdagen gesloten).
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De jaarlijkse collecte Samen Sterk voor de Goede 
Doelen in Vierlingsbeek en Groeningen werd dit jaar 
gehouden op 29 en 31 maart. Na Corona werd de 
collecte weer op de tradionele manier gehouden, 
waarbij de collectanten van deur tot deur gingen.
Er werd het ongelooflijke bedrag van € 14.995,34 
bij elkaar gebracht. Dit was maar liefst € 7000 meer 
dan de vorige keer.

Hieronder staat de verdeling.

We bedanken alle collectanten, de Dorpsraad, de 
Joffershof en Wiel Rouwens.
Volgend jaar wordt de collecte gehouden van 27 
maart tot 1 april.
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Berichten uit het veld

Inmiddels is het mei en het vogelbroedsei-
zoen is in volle gang. De Boerenzwaluwen en de 
Huiszwaluwen zijn al terug gekeerd uit hun 
overwinteringsgebieden in Afrika. 
De Boerenzwaluw met zijn lange staartpennen en 
rood voorhoofd overwintert in het gebied tussen 
Ivoorkust en Angola. De zwart-witte Huiszwaluw 
met zijn witte stuit overwintert in tropisch zuidelijk 
Afrika. Beiden leven van insecten die ze vliegend 
in de lucht vangen. Als ze hier aankomen moeten 
er dus al voldoende vliegende insecten zijn.

Vanaf begin april controleren we wekelijks onze 
nestkasten die we op diverse plaatsen hebben 
hangen. Bij de controles, begin mei, waren 
er veel nesten bezet door broedende vogels. 
Koolmezen en Pimpelmezen, maar ook een 
paartje Spreeuwen dat zijn intrek genomen had in 
een nestkast die we eigenlijk voor Spechten opge-
hangen hadden. In het enigszins slordige nest 
lagen 6 hemelsblauwe eitjes.

Spreeuwennest (Foto Sjaak Zwartjens)

Het lijken wel paaseitjes, zo mooi. De Nijlganzen 
waren ook nog steeds aanwezig in hun holle 
boom. Het zal niet lang meer duren totdat er jonge 
Nijlgansjes zijn. Omdat ze niet gevoerd worden 
door hun ouders, zullen ze zich meteen na de 
ge-boorte uit de boom moeten laten vallen. Toch 
altijd nog een hoogte van ca 2 meter. Ik wens ze 
veel succes met hun eerste sprong en ik hoop dat 
het niet meteen ook hun laatste sprong is.

Wat betreft de Koolmezen, die hadden inmiddels 
12 nestkasten bezet. Enkelen hadden nog eieren, 
gemiddeld ongeveer 7 stuks, maar in 8 nestjes 
zaten zelfs al hongerige jongen. Bij het openen van 
de nestkasten sperden ze hun bekjes wijd open, 



13

alsof ze verwachten dat wij hun voedsel kwamen 
brengen.
Ook de Pimpelmezen lieten zich niet onbetuigd. 
Ze hadden in 2 nestkasten hun nestjes gebouwd. 
In allebei de nestjes waren al jongen aanwezig. 
In 1 nestje zaten zelfs 10 gezonde jongen. 
In het andere nestje zaten 6 jongen.

Pimpelmeesnest met 10 jongen  
(Foto Sjaak Zwartjens)

De Pimpelmees is kleiner dan de Koolmees, maar 
hij legt meestal meer eitjes dan de Koolmees. Het 
is een ongelofelijke prestatie van zo’n klein en licht 
vogeltje. Hij is in staat om een veelvoud van zijn 
eigen lichaamsgewicht aan eieren te produceren. 
Ronduit verbazingwekkend.
Dit is weer de laatste aflevering van dit voorjaar. 
Ik wens u allen een heel fijne lente en een mooie 
zomer en hoop in het najaar weer terug te zijn 
met nieuwe belevenissen uit het veld en met meer 
nieuws uit de vogelwereld. Terwijl ik deze laatste 
zin zit te schrijven, zie ik de eerste Gierzwaluwen 
ook al weer boven Vierlingsbeek vliegen. Dat 
is een mooi slot voor deze voorlopig laatste 
aflevering.

Ton van den Berg

Van Praag, Meijers, Pruijn 
en Shukrula hoofdgasten 
voetbalcafé Volharding

De Nijmeegse voetbaltrainer Eric Meijers, 
die onlangs zijn biografie ‘Van kroonprins 
tot kutkeeper’ presenteerde, en scheids-
rechter Shona Shukrula, die binnenkort als 
eerste vrouwelijke arbiter haar debuut hoopt te 
maken in het betaalde voetbal, zijn als hoofd-
gasten toegevoegd aan de ‘line-up’ van Studio 
Soetendaal op vrijdag 20 mei in kantine De 
Soeten Inval van Volharding. 

Ook columnist Wim Moorman en singer-songwriter 
Willem Striekwold zijn van de partij tijdens deze 
tweede editie van het voetbalcafé.
Eric Meijers is ex-coach van onder meer 
Achilles’29, Hatert, JVC Cuijk, Helmond Sport en 
RKHVV uit Huissen. ‘Van kroonprins tot kutkeeper’ 
is het levensverhaal van zijn lange trainerscarrière, 
waarin hij onder meer vertelt over de hoogtepunten 
bij Achilles’29 en de teloorgang van de club. Ook 
de succesjaren bij Hatert komen aan bod.

Shona Shukrula is de eerste vrouwelijke official 
in het betaalde voetbal. Deze officier van justitie 
uit Alkmaar voetbalde tot haar 17e bij AFC’34 
in haar woonplaats. Daar werd zij tevens club-
scheidsrechter. In het seizoen 2009/2010 ging zij 
wedstrijden fluiten voor de KNVB. In 2010 werd zij 
opgenomen in het KNVB Talententraject. Shona 
Shukrula, die een relatie heeft met FC Emmen-
speler Jeff Hardeveld, heeft een droom: ze wil de 
eerste vrouwelijke scheidsrechter in het betaald 
voetbal worden. Als het aan haar ligt, is dat debuut 
liever vandaag dan morgen. Wellicht komt haar 
voetballende vriend ook mee naar het voetbalcafé 
in Vierlingsbeek.

Net als tijdens de vorige editie zal historicus en 
publicist Wim Moorman, tevens oud-voetballer 
van Volharding, ook tijdens deze editie weer een 
column voor het voetlicht brengen. Muzikant en 
Volharding-man Willem Striekwold is door de orga-
nisatie gestrikt om als een soort van lokale Danny 
Vera de muziek voor zijn rekening te nemen.
Eerder was al bekend dat sportbestuurder Michael 
van Praag, trainer-coach Jan Pruijn, buutreedner 
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Daniël Schmitz en het kampioenselftal van 
vrouwen 1 hun opwachting maken tijdens Studio 
Soetendaal. 

Aanvang 19.30 uur.
Het voetbalcafé is een kruising tussen de 
tv-programma’s Voetbal Inside en De Wereld 
Draait Door, maar dan in de typische Volharding-
stijl. De komende weken wordt het programma 
verder aangevuld met een aantal verrassende 
onderwerpen en wordt de gastenlijst definitief 
ingevuld.

De kaartverkoop verloopt via de website van 
Volharding en de entree bedraagt 7,50 euro, 
inclusief twee consumptiebonnen. Er zijn nog een 
paar kaarten beschikbaar (op=op).
Voor vragen of opmerkingen kan contact worden 
opgenomen met de organisatie via Ron van Daal 
(ronvandaal71@gmail.com) of Ron Koenen  
(info@koenenmediaencommunicatie.nl).

Groeteractiviteiten 2022

Ontdek het ‘Verboden gebied’ in Vier-
lingsbeek en omgeving. 

De fietstocht "Verboden Gebied"  is een  tocht 
van 20 km door Vierlingsbeek en omgeving. Naast 
de mooie natuur gaat het ook over wat er in de 
Tweede Wereldoorlog is gebeurd in dit gebied. 
De fietstocht onder leiding van een gidsgroeter is 
alleen op afspraak te boeken bij:
Lucy Kusters, tel. 0620777553
Jan Hendriks: tel. 0478 631377.
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Neem je eigen fiets mee!

Daarnaast kun je op afspraak een rondleiding door 
Vierlingsbeek volgen. De lengte van de wandeling 
kan variëren van anderhalf tot tweeënhalf uur. 
Ook hier zijn geen kosten aan verbonden.
Startpunt van beide activiteiten is het Vrijthofplein 
in het centrum.

KIENDATA KBO

Op 27 mei en 10 juni kan men kienen in 
Gemeenschapshuis Joffershof. Aanvang 13.45 uur

Onderstaande vaste activiteiten worden georgani-
seerd door KBO Vierlingsbeek/Groeningen.
Daar waar SWOGB staat vermeld, kunnen ook 
niet-leden deelnemen aan de activiteit.

Biljarten (swogb) 
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
 in het Joffershof
Yoga (swogb) 
 dinsdag van 8.45 –    9.45 uur  
 dinsdag van 16.45 –  17.45 uur   
 in Joffershof         
Wandelvoetbal (swogb)
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur 
 Sportpark Soetendaal 
 Info 631839.
Jeu de Boules (swogb) 
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
 in het Joffershof. 
 Info 631918
Bewegen voor Ouderen zitgym (swogb)
 dinsdag van 15.00 -16.00 uur 
 in het Joffershof 
Bewegen voor Ouderen (swogb)
 vrijdag: van 9.30 - 10.15 uur
 van 10.30 – 11.15 uur  
 In het Joffershof  
Damesgymclub (swogb)
 maandag 18.30 – 19.30 uur 
 gymzaal basisschool
 Info Gerrie Willems 0478-631896
Inloopmiddag/kaarten
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur 
 In het Joffershof
Bijeenkomst alleenstaanden 
 1e zondag van de maand om 14.00 u. 
 In het Joffershof
 Info 06-10270603

Voor meer info kijk op onze website:
www.kbo-vierlingsbeek.nl
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KBO EN DE APP VOOR DE WEBSITE

Op onze website staan regelmatig nieuwe 
berichten. Wilt u, via uw mobiele telefoon,  
via een appje, op de hoogte blijven wanneer 
en welke berichten worden vermeld, dan is 
een mailtje met uw naam en gsm-nummer 
voldoende. Stuur dit naar ons emailadres kbo-
vbeek-groen@outlook.com en u ontvangt op 
uw gsm een appje als er nieuwe berichten zijn 
geplaatst. 

Op vrijdag 6 mei hebben we een prachtige 
boottocht over de Maas gemaakt met gasten 
uit Maashees, Sambeek en Vortum en uit onze 
mooie dorpjes Vierlingsbeek en Groeningen.

Met de fraaie boot “De Zilvermeeuw”, de 
gezellige muziek, het lekkere eten en een 
drankje op zijn tijd hebben onze gasten er van 
genoten! Maar ook de vrijwilligers, die toch hard 
moesten werken, vonden het geweldig.

Iedereen bedankt en over twee jaar gaan we 
zeker weer. 

Graag tot dan 

De Zonnebloem 

Ter herinnering: Afscheid oud-
burgemeester Van Soest op 21 

mei 2022

Onze oud-burgemeester Van Soest heeft per 
31-12-2021 zijn taak als burgemeester van de 
oude gemeente Boxmeer neergelegd.
Hij heeft aangegeven dat hij graag in ieder dorp 
een bezoekje wil brengen om afscheid te nemen 
van zijn inwoners. Op zaterdag 21 mei 2022 van 
14:00 tot 17:00 uur zullen wij als Vierlingsbeek 
alsnog op gepaste wijze afscheid nemen van onze 
oud-burgemeester.

Het programma is als volgt:

• De burgemeester wordt samen met zijn vrouw 
opgehaald in Boxmeer. 

• Om 14.00 uur is er een ontvangst in een klein 
comité in het Koningskerkje. Hierbij zijn 10 
kinderen van de basisschool aanwezig die 
hiervoor uitgeloot zijn. 

• Om 14.00 uur zijn de deuren van de 
Laurentiuskerk open waar u van harte 
welkom bent om het afscheid te beleven 
met een concert van harmonie De Herleving, 
Smartlappenkoor Van Heure Zinge en 
Zangvereniging Evergreen waarbij uiteraard 
het Bèks Volkslied niet zal ontbreken. Ook 
zal dansgarde De Bekse Klinkertjes voor u 
optreden. 

• U mag een wens voor de burgemeester 
noteren op een speciaal vlaggetje, dat na 
afloop in de Bèkse toren die in de kerk staat 
gestopt kan worden. Dit vlaggetje is eerder 
verstrekt, maar wij kunnen ons voorstellen dat 
u dat niet meer heeft. Extra exemplaren kunt 
u vanaf 9 mei 2022 ophalen bij Bibliobeek en 
PLUS Verbeeten. 

• U mag ook een puzzelstuk aan de burge-
meester cadeau geven. De puzzelstukken 
krijgt u in de Laurentiuskerk van ons 
aangereikt. De puzzel vormt voor de oud-
burgemeester een tastbare herinnering aan 
ons dorp.

• Om 15.30 vertrekt de burgemeester in optocht 
naar JOC Gryphus, alwaar een speciale editie 
van “Uut ‘t Köpke van Karel” gepresenteerd 
zal worden. 18 Jaar geleden was bij JOC 
Gryphus de eerste kennismaking met de heer 
van Soest en nu zwaaien we hem daar ook uit. 
U bent ook daar van harte uitgenodigd. 

• Het zou leuk zijn als we met een flinke groep 
de burgemeester naar Gryphus zouden 
kunnen begeleiden. 

• Onderweg naar Gryphus zullen enkele (buiten)
activiteiten plaatsvinden.  

• Om 17.00 uur zal het afscheidsbezoek afge-
sloten worden. 

• Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk inwoners 
van Vierlingsbeek een erehaag zouden 
willen vormen onderweg van de kerk, via de 
Spoorstraat en de Grotestraat naar Gryphus. 

• Het is ook leuk en gezellig als er aan alle 
panden vlaggen uit zouden gaan. 

Het comité.

Rein, Huub, Esther en Piet.

Vragen? Bel gerust even: 06-54661197. 
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DOWNLOAD DE OFFICIËLE OP 
DE TÔFFEL-APP!

Ook dit jaar is ie er weer: de enige echte onvervalste 
Op De Tôffel-app! Blijf op de hoogte over het laatste 
nieuws rondom Op De Tôffel, lees alles over de acts 
die optreden, kijk videoclips, zie wie waar speelt en 
nog veel meer. Kortom: alle info over ODT22 in je 
broekzak! De app is beschikbaar voor zowel Android 
als iOS. Download 'm snel in je eigen appwinkel!

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE
ZATERDAG 11 JUNI > VRIJTHOF VIERLINGSBEEK 
> AANVANG 14.30 UUR > ENTREE GRATIS

Cartridge inzameling voor KIKA

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

Namens KIKA, bedankt.

Schema automatische incasso 
aanslagen gemeentelijke 
belastingen

De aanslagen gemeentelijke belastingen met 
de WOZ-beschikkingen over het belastingjaar 
2022 worden eind mei verzonden. Dat gaat per 
post of via de berichtenbox op MijnOverheid. 
Het doel was om de aanslagen eind april 
2022 te verzenden. Maar de koppeling van de 
verschillende basisbestanden van de voorma-
lige gemeenten bleek lastiger dan voorzien. 
Gekozen is voor zorgvuldigheid in plaats 
van snelheid. Om dubbele afboekingen te 
voorkomen voor inwoners met automatische 
incasso, werken we de komende jaren volgens 
het onderstaande schema:

Jaar Eerste incasso Laatste incasso

2022 juni 2022 april 2023

2023 mei 2023 maart 2024

2024 april 2024 februari 2025

2025 maart 2025 januari 2026



17

FROUKJE | WIES | AFTERPARTEES | PRINS S. 
EN DE GEIT | MR. WEAZLEY | BOB UIT ZUID 
| WODAN BOYS | LOUPE | CLOUDSURFERS | 
MINKA | MELLE | CHARLOT | DUNTER FLINN | 
THE MATTHEWS BAARTMANS CONSPIRACY 
| NIENKE DINGEMANS | DRIES | ETAN HUIJS | 
GARDEN IN GLOOM

www.opdetoffel.nl

Openingstijden Maasziekenhuis 
op Hemelvaartsdag
 
Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) heeft 
Maasziekenhuis Pantein aangepaste openings-
tijden. Voor spoedzorg is het Maasziekenhuis altijd 
24 uur per dag bereikbaar.
 
Op deze dag zijn de poliklinieken en de röntgen-
afdeling van Maasziekenhuis Pantein gesloten. 
De afdelingen Orthopedie, Reumatologie en 
Revalidatie van de Sint Maartenskliniek locatie 
Beugen zijn eveneens gesloten.
 
Ook de bloedafnamelocaties van het 
Maasziekenhuis in het Land van Cuijk en Noord-
Limburg zijn gesloten.  
Kijk op www.maasziekenhuispantein.nl voor 
de actuele informatie over de locaties en 
openingstijden.

5-Jarig jubileum wandelvoetbal in 
Vierlingsbeek

12 mei 2022 was het zover. Het wandelvoetbal 
stond stil bij hun 5 jarig bestaan. Dit deden ze 
samen met de dames van de Old Stars korfbal 
DES. 

De dag startte op het sportpark Soetendaal 
met koffie en vlaai. (gesponsord door PLUS 
Vierlingsbeek) 

Daarna werd de warming up gegeven door fysio-
therapeut Wouter van Dongen

Er waren 5 voetbalwedstrijden en 5 korfbalwed-
strijden gepland met gemengde teams. 
Voetballers die korfballen met de korfballers en 
korfballers die voetballen met de voetballers.
Iedereen genoot van de 2 sporten en ervaarde dat 
het geweldig is om dit samen te mogen beleven. 
Als afsluiting werd er een cooling down gegeven 
door Annelies en Yvonne.
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zaterdag 21 mei > talkshow > UUT UT 
KÖPKE VAN KAREL

Speciale aflevering van Uut Ut Köpke Van Jeu in het 
kader van het afscheidsbezoek van (inmiddels oud-) 
burgemeester Karel van Soest. Op Goede Vrijdag 18 
april 2003 begon tijdens Ut Köpke de victorie voor 
burgemeesterskandidaat Karel van Soest die het 
toendertijd in een burgemeestersverkiezing opnam 
tegen zijn medekandidaat en concurrent Jo Fijen. 
Vandaag kijken we nog een keer terug op die eerste 
kennismaking met Vierlingsbeek en op zijn burge-
meesterschap van de gemeente Boxmeer.
aanvang: 16.00 uur > entree: gratis

woensdag 25 mei > hard rock café > 
MAIDEN NIGHT 2022 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 
2022 nog steeds volle zalen en is onverminderd 
populair. Vanavond staat de jaarlijkse Maiden 
Night op het programma. Een heerlijk avondje 
voor de liefhebbers van de IJzeren Maagd. Een 
gezellig samenzijn vol beeld en geluid, sterke 
verhalen, frikandellen en meer. En om de feest-
vreugde helemaal tot een hoogtepunt te brengen 
staat live op de planken de fantastische Iron 
Maiden tributeband Up The Irons, één van de 
besten in zijn soort. 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: www.gryphus.nl

vrijdag 27 mei > cabaret > REMY 
EVERS > GEWOON REMY

Remy Evers (winnaar juryprijs Cameretten 2019) 
zal zijn ideale wereld tonen in Gewoon Remy.
Van Prins Carnaval tot een soldaat op vredes-
missie in oorlogsgebied. Absurdistisch, kinderlijk, 
energiek, fysiek en een vleugje engagement zijn de 
meest passende woorden bij deze cabaretier. Een 
reis door het brein van iemand die niet volwassen 
wil worden.

Na de inspanning genoten de deelnemers van een 
heerlijke barbecue bij ’t Perron 22. 
Hier had iedereen de gelegenheid om na te kletsen 
over deze super positieve en sportieve dag.

Dit was een dag die vraagt om een herhaling en 
we gaan ervanuit dat dit ook gebeurt. 
Iedereen, vrouwen en mannen vanaf 55 jaar, die 
buiten willen sporten zijn van harte welkom op 
sportpark Soetendaal om op dinsdag van 9.30 
tot 11.00 uur te komen wandelvoetballen en 
op donderdag van 16.00 – 17.00 uur te komen 
wandelkorfballen. Voetbal of korfbalervaring is 
absoluut geen must. Plezier in bewegen staat 
voorop. Wij hopen jullie te mogen verwelkomen. 
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Juryrapport Cameretten 2019
“Meteen in de eerste scène van ‘Gewoon 
Remy’ wordt duidelijk dat Remy Evers 
een groot acteertalent heeft met een goed 
gevoel voor timing. Hier staat een sympa-
thieke loser die de aandacht trekt met zijn 
ongewone manier van campagne voeren. Evers 
wil namelijk Prins Carnaval worden om zijn 
overleden vader – ook ooit Prins Carnaval –  
te eren.

Zijn associatieve voorstelling vol fantasie is én 
absurd, én beeldend, én verhalend. Mooi is 
het lijstje dat Evers vol vuur afwerkt om bij de 
keuzecommissie in het oog te springen, waarbij 
hij de verkiezingspolitiek rondom het carnaval 
op de hak neemt.
 
De opbouw van zijn programma lijkt noncha-
lant, maar zit heel slim in elkaar. Ook zijn 
veelvuldig gebruik van decor, soundtrack 
en rekwisieten levert mooie beelden op, 
evenals zijn elastieken gezicht dat nagenoeg 
elke expressie laat zien in Gewoon Remy. 
Ontroering en humor vechten om voorrang, hij 
grossiert in bijzondere beelden, wat aan het 
eind leidt tot een prachtig hoogtepunt.”
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur 
> entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > 
reserveren: www.gryphus.nl of 0478.630508 
> win gratis kaarten bij PLUS Verbeeten

zaterdag 4 juni > 50 JAAR SOOS :  
TERUG NAAR HET BEGIN 
Herinneringen ophalen bij daar waar ooit 
jongerensociëteit ’t Kapelleke stond aan de 
Kloosterstraat. met een gezellig terras en een 
optreden van Gerrit Christiaens, een zanger-
gitarist uit Horst die eind jaren 70 drie keer in 
’t Kapelleke heeft opgetreden. En daarna geeft 
de soos een cadeau aan Vierlingsbeek: een 
door Wim Geurts en Peter Schoofs gemaakt 
kunstwerk dat komt op de plek waar het ooit 
allemaal begon. Komt dat zien! Iedereen is van 
harte welkom!
aanvang: 15.30 uur > entree: gratis

zaterdag 4 juni > 50 JAAR SOOS: REÜ-
NIE WA MOTTE GEJ HIER?
Het Grote Weerzien van alle (oud) vrijwilligers 
van de soos van de laatste 50 jaar. Altijd leuk en 
gezellig om je broeders en zusters van toen en nu 
weer eens te zien. Een avond vol herinneringen en 
vol juweeltjes uit de popgeschiedenis vertolkt door 
BJ Baartmans en zijn nieuwe vijfsterrenensemble 
Haddock. 
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� adverteren
doet verkopen

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

TE HUUR: ROYALE FEESTTENT
Zin in een examenfeestje of buurtbarbecue nu het 
weer mag? 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.

ABC is op zoek naar een
interieurverzorger-/ster voor 

2,5 uur per week
Uren zijn flexibel in te delen.

Bij interesse graag contact opnemen via
0478-632072

Ruimte nodig voor vergaderingen, 
repetitie e.d. in gemeenschapshuis 
Joffershof? 
Neem dan contact op via  
verhuur.joffershof@outlook.com

of bel 06-10506988. 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                   

 
 

 

Gezocht: Huis te koop
 
Bent of kent u iemand die een huis gaat 
verkopen in de omgeving Groeningen, wilt u 
dan alstublieft aan ons denken? Wij zijn een 
(modaal) gezin met een pasgeboren zoon en 
willen graag van een huur- naar een koophuis, 
maar helaas komen we nergens tussen. Alle 
hulp is dus welkom.  
U kunt ons contacten via: dirkjenl@gmail.com

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

De reünie begint om 20.00 uur. Om 18.00 uur is er 
ook nog een heerlijk buffet waarvoor genodigden 
zich apart kunnen aanmelden. Uitnodiging gemist, 
meer informatie of aanmelden: info@gryphus.nl of 
06.44302380.
aanvang: 18.00 uur / 20.00 uur > alleen toegan-
kelijk voor genodigden

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het Formule 1 Circus is alweer even bezig en het 
lijkt weer een mooi jaar te worden. 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 weer op onze Max. En U?
 zondag 22 mei: GP SPANJE (15.00 uur)
 zondag 29 mei: GP MONACO (15.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

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























Voor al uw verse witte (geschilde) en groene asperges, 
ook voor streekproducten

Kijk voor meer informatie op onze website
www.poortvanloon.nl

www.martensasperges.nl

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

TE KOOP VERSE AARDBEIEN
Openingstijden: 
Maandag t/m Zaterdag 9.00 uur tot 18.00 uur
Zondag gesloten.

H. Linssen
Op den Bosch 4
Maashees. GRADJE TWEEWIELERS

DEALER VAN VICTORIA E-BIKES
OPENINGSTIJDEN:

Wo 9.00 tot 18.00 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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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

Warme Bakker Degen
26 mei Hemelvaartsdag gesloten:
Reclame: 23 t/m 28 mei 
  Appelvlaai € 8,50
  Oerbrood € 2,25
  Waldkorn croissant € 0,85

2e Pinksterdag 6 juni gesloten:
Reclame: 30 mei t/m 4 juni
  Abrikozenvlaai € 8,50
	  Volkorenbrood € 2,50
  Frikandel/kroketbroodje € 1,60

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek
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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 

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

� adverteren
doet verkopen
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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

.......... met 
minder kosten 

- Administratiekantoor
- Begeleiding startende ondernemer

Administratieve diensten Management advies 

René Franssen - 06 10479901 - Gildelandt 23, Maashees
Ed Janssen - 06 18093500 - Burggraaf 29, Vierlingsbeek

Meer weten zie: www.lnternActief.com 
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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
0485-854000 Gemeente Land van Cuijk of via
 www.landvancuijk.nl, ook voor
 meldingen over de buitenruimte

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

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
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Overloon-Mill

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20%Actie geldig 

t/m juni 2022!

 

 

AAN HET VERBOUWEN? 
 

DIVERSE SOORTEN 
AFDEKMATERIALEN  

VERKRIJGBAAR BIJ ABC 
 

O.A. DIVERSE SOORTEN 
STUCLOPERS, AFDEKFOLIE’S, 

ZELFKLEVENDE AFDEKVLIEZEN  


