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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 7 juni 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 11 1 juni 2022

Vervolg op pagina 3

Beste inwoners van Vierlingsbeek,

Wat een ontroerend mooi afscheid hebben jullie 
ons onlangs laten beleven.
Ondanks het noodgedwongen uitstel van bijna een 
half jaar, hadden jullie met volle energie de ene 
verrassing na de andere voor ons bedacht. 
Prinsheerlijk werden we met een witte VW 
Kever cabrio opgehaald door Paul II en naar het 
Koningskerkje gereden, waar een erehaag ons 
onder applaus hartelijk verwelkomde. Na de 
gezellige begroeting door het organiserend comité 
(met begeleidend gastheer Rick Geurts) en de 
aanwezige ouders met hun kinderen, dronken 
we koffie met feestelijke petit fours. Behalve aan 
de huizen en gebouwen prijkte ook daarop de 
Vierlingsbeekse vlag.

Na de koffie liepen we verder naar de kerk, alwaar 
Karel zelf ook nog de gele Vierlingsbeekse vlag 
mocht hijsen. In de kerk bleken al veel mensen 

aanwezig te zijn en zaten Harmonie De Herleving, 
als ook ZEV en Smartlappenkoor ‘Van heure zinge’ 
al op het podium.
Maar eerst werd een online verbinding tot stand 
gebracht met Sinterklaas en Piet in Madrid.
Met hen werden dierbare herinneringen aan 
de intochten in Vierlingsbeek opgehaald en 
gedachten gewisseld over een zinvolle besteding 
van de aangebroken pensioentijd (althans voor 
Karel en uitdrukkelijk niet voor de Sint!). Sint hoopt 
dat hij ook door de burgemeester van de nieuwe 
gemeente Land van Cuijk hartelijk verwelkomd zal 
worden aan de Maaskade.

De harmonie en de koren brachten afzonderlijk 
en tezamen een prachtig programma ten gehore. 
Het was zo fijn om dit weer eens samen te kunnen 
beleven. De Bekse Klinkertjes brachten twee 
wervelende showdances ten tonele. Zo sierlijk en 
lenig, zij hebben in de afgelopen coronajaren echt 
niets aan conditie ingeboet!
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Van de Redactie:

Nadat Groeningen vorig jaar op 9 oktober 
al afscheid had genomen van onze oud-
burgervader, was het 21 mei jl. de beurt aan 
Vierlingsbeek om hem uit te zwaaien.
Beide kernen hebben op hun eigen manier 
hun dankbaarheid en betrokkenheid met Karel 
van Soest laten blijken. Twee verschillende 
manieren, die beide zeer in de smaak vielen bij 
het echtpaar Van Soest.

Volharding heeft niet alleen een kampioens-
team bij de senioren, ook de jeugd heeft 
meerdere kampioenstitels behaald. Allen van 
harte gefeliciteerd!

We kunnen ons opmaken voor 2 fantastische 
festivals van eigen bodem. Op 11 juni vindt 
op het Vrijthof en omgeving het jaarlijkse Op 
de Toffel plaats, en een weekend later is het 
3 dagen feest op Sportpark Soetendaal. Daar 
kunnen we genieten van de (helaas) laatste 
editie van Outlands.
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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

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 Zonnebloem Verwenmiddag
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
19 okt KBO: Kermismuseum Vortum/ Museum  
 Tonny Ebben Groeningen
27 okt VOVG: Bezoek aan MFA Knillus
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Vervolg van de voorpagina

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

2023

27 mrt Collecte Samen Sterk voor
t/m Goede Doelen
1 april

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

Afvalkalender 2022 VIERLINGSBEEK/
GROENINGEN

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

Alle aanwezigen die ons na afloop nog de 
hand kwamen schudden brachten een puzzel-
stukje mee. Daarmee kunnen we een 200 stukjes 
tellende puzzel leggen met een collage van de 
mooiste plekjes van Vierlingsbeek. Met 5 heerlijke 
boeken voor de zomervakantie zijn we een jaar 
‘Vriend van Bibliobeek’ geworden. Ook alweer 
heel leuk bedacht! Daarnaast hadden veel mensen 

op de achterkant van een papieren vlaggetje 
van Vierlingsbeek een mooie wens voor ons ten 
afscheid geschreven. Ronduit hartverwarmend! 

Dat was ook de inspanning van de jeugdleden 
van de voetbal- en handbalvereniging die buiten 
lekker aan het sporten waren. We mochten even 
meedoen en maakten groepsfoto’s.
Daarna vertrokken we met de witte Kever naar 
Gryphus, waar Karel door Christel en Han een 
afscheidsinterview werd afgenomen in het 
speciaal voor hem georganiseerde programma: 
‘Uut ut Köpke van Karel’! Een prachtige poster 
hiervan hing in het voorportaal. Alle herinneringen 
aan het Köpke van Jeu tijdens het burgemeesters-
referendum van 2003 kwamen weer terug. En de 
bekende ludieke slagkracht van het Gryphusteam 
was er nog steeds. Chapeau!

Wat hebben we sinds 2003 veel met elkaar beleefd 
en gedeeld én wat hebben we samen een mooie 
band opgebouwd in de afgelopen 19 jaren. Dat 
hebben jullie ons vooral laten voelen met jullie zeer 
verrassende en hartelijke afscheid. We voelden ons 
nog heel erg welkom. 
Nogmaals heel veel dank aan de organisatie voor 
jullie inspanningen hiervoor, de lieve attenties, het 
mooie boeket. Op deze hartverwarmende herinne-
ring kunnen wij nog heel lang teren.

Hopelijk nog menigmaal tot ziens in onze nieuwe 
gemeente Land van Cuijk! Het ga jullie allereerst 
persoonlijk goed. Verder wensen wij alle inwoners 
van Vierlingsbeek veel geluk en een mooie toekomst!

Karel en Mieke van Soest 

Super bedankt allemaal.

Voor jullie aanwezigheid, de lieve woorden, de 
mooie kaarten, de vele bloemen of op welke 
wijze dan ook dat onze moeder/oma Anneke op 
haar 100e verjaardag in het zonnetje is gezet.

Ook een extra woord van dank aan de Harmonie 
De Herleving voor hun muzikale bijdrage.

Ze heeft de hele dag genoten.

Namens kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
Claassen
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BEDANKT
Langs deze weg willen wij graag iedereen 
bedanken die ons 60-jarig huwelijk tot een 
onvergetelijke dag heeft gemaakt.
De vele kaarten, bloemen en felicitaties waren 
overweldigend en hartverwarmend.
 
Gerrit en Nelly van Treek-Achten

KONINGSCHIETEN

Het weekend van Pinksteren (4 en 5 juni) 
staat in het teken van het Koningschieten! Het 
Groeningse gilde zal dan een nieuwe koning(in) en 
jeugdkoning(in) krijgen. 

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 schietterrein “De Lêmse Kuul” aan 
de Maasstraat. Afdoen van het koningszilver.
16.30 uur: Aanvang koningsschieten.
Na het bekend zijn van de nieuwe koning en 
jeugdkoning(in)  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.

Tijdens het koningschieten is er ook een schuts-
boom gereserveerd voor het publiek.
Let op: vanwege wetgeving kan alleen meegedaan 
worden met schieten onder vertoning van een 
geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, 
rijbewijs).

Op zondag 5 juni zullen tijdens de Heilige 
Openluchtmis de jubilarissen van ons gilde in 
het zonnetje worden gezet. De H. Openluchtmis 
wordt geleid door gildepriester Ruud Willemsen 
en is voor iedereen toegankelijk. Tijdens deze mis 
worden, zoals gebruikelijk, intenties voorgelezen.  
Deze kunt u tot 3 juni inleveren bij Marietje 
Hubers (0478-631222).

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.

Iedereen is van harte uitgenodigd om 
aanwezig te zijn bij het Koningsschieten, de 
Heilige Openluchtmis, bij de receptie en het 
Koninginnebal!

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

FIETSDAG KBO
Op dinsdag 7 juni gaan KBO-leden een mooie fiet-
stocht maken.
We stappen voormiddag op de fiets en met enkele 
stopplaatsen, waar de inwendige mens wordt 
versterkt, zijn we in de namiddag weer terug.
We hopen dat het weer ons goed gezind is.

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
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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

KIENDATA KBO
Op 10 en 24 juni kan men kienen in 
Gemeenschapshuis Joffershof. Aanvang 13.45 uur
 
BEZOEK KBO AAN  
BOERENBONDSMUSEUM
Op 19 mei heeft KBO Vierlingsbeek/Groeningen 
een bezoek gebracht aan het Boerenbontsmuseum 
te Gemert. Veel herkenbare voorwerpen en herin-
neringen aan vroeger kwamen boven.

De schoolbanken met inktpotjes, de klompen-
maker, de moestuin, de smederij , de bruine kroeg 
en nog veel meer herkenbare ambachten. In een 
woning kregen we een beeld van hoe mensen 
gewoond hebben in de jaren 1900 en hoe men 
vroeger de was moest doen. Wel even wat anders 
dan de huidige apparatuur, waarvan wij gebruik 
mogen en kunnen maken.

Het was een zeer geslaagde middag met af en 
toe een hevige onweersbui, maar we hebben echt 
genoten. Even terug in onze kinderjaren.

Uitwisselingsconcert met  
Larochette uit Luxemburg

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

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

Het concert begint om 11.00 uur en is gratis te 
bezoeken. Om er zeker van te zijn dat u op zondag 
5 juni in het park over een zitplaats kunt beschikken 
vragen wij u om zelf een stoel mee te brengen. 

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 de kerk van Vierlingsbeek. 

Bestuur van Harmonie De Herleving. 
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Loten verkoop van de 
Zonnebloem

Op vrijdag 3 juni willen wij weer loten verkopen

Net als vorig jaar staan wij weer gezellig met 
een partytent op het parkeerterrein bij de PLUS, 
waar onze vrijwilligers de loten graag aan u 
willen verkopen.

Wij hebben geen pin apparaat dus vragen wij u 
om contant te betalen 

De loten kosten 2 euro 

Tot ziens op vrijdag 3 juni

Zonnebloem     Vierlingsbeek     Groeningen

Column

MAKE UP

De zomer staat voor de deur
Het is al weer juni. Deze maand start de zomer; dé 
tijd van terrasjes, festivals, feestjes en bruiloften.
De rokjes komen weer uit de kast en je maakt je 
mooi op voor dat leuke feestje, festival of bruiloft.
Maar hoe breng je nu op de juiste manier je 
make-up aan? Hoe zorg je dat die vlekjes of 
sproetjes niet te veel opvallen? Of welke kleur 
oogschaduw past nu het beste bij je kleur ogen? 
Misschien heb je dan wat aan onderstaande tips.

Primaire en secundaire kleuren
De primaire kleuren (basiskleuren) zijn blauw, geel 
en rood (en zwart en wit). 
De kleuren die ontstaan door de primaire kleuren 
te mengen, noem je secundaire kleuren.
Het grootste contrast krijg je door de primaire en 
secundaire kleuren die recht tegen over elkaar 
staan, naast elkaar te zetten. Dit noem je ‘comple-
mentaire contrasterende kleuren’. Zoek maar eens 
op internet de ‘kleurenster van Ostwald’. 
• Blauw staat lijnrecht tegenover oranje
• Rood staat lijnrecht tegenover groen
• Geel staat lijnrecht tegenover violet
Deze kleuren kunnen elkaar versterken maar 
kunnen elkaars werking ook opheffen.

Stappenplan voor de perfecte make-up

Reinigen
Make-up blijft mooier zitten op een goed gerei-
nigde huid. Maak je gezicht en ogen goed schoon 
voordat je begint met je make-up.

Concealer
Met een concealer werk je oneffenheden weg of 
corrigeer je de kleur van je huid. Het belangrijkste 
bij het camoufleren is de kleurkeuze. Vaak zitten er 
meerdere kleurtjes in een doosje.
Perzikkleur: Gebruik voor blauwe kringen en 
zichtbare adertjes onder de ogen een perzikkleu-
rige of oranje concealer.
Geel: Voor paarse kringen onder je ogen gebruik je 
een concealer in een gelige kleur. 
Paars: Paarse concealer gebruik je om een grauwe 
en doffe huid weer te laten stralen. 
Groen: Groene concealer is ideaal voor het neutra-
liseren voor rode plekjes of vlekjes, adertjes en 
puistjes.

Foundation
Foundation is het belangrijkste onderdeel van de 
make-up. Deze zorgt voor een gave, natuurlijke 
huid. De foundation moet de kleur van de huid zo 
dicht mogelijk benaderen. Je test de juiste kleur 
op de kaaklijn of in de hals. De kleur foundation 
mag maximaal 1 tint afwijken. 

Wenkbrauwen
Ook de wenkbrauwen mogen bij het opmaken 
niet vergeten worden. Je kunt je wenkbrauwen 
mooi in model brengen door ze te (laten) epileren. 
Wenkbrauwen kun je ook (laten) verven.
Er zijn ook verschillende soorten wenkbrauw 
make-up producten om de wenkbrauwen mooier 
te maken of bij te tekenen. Je hebt wenkbrauw-
make-up in potloodvorm, poedervorm, gel en wax.

Oogschaduw
Lichte kleuren gebruik je als highlight en de donkere 
kleuren om schaduw te zetten. Onderdelen waarop je 
donkere oogschaduw aanbrengt vallen naar achteren. 
Je kunt oogschaduw aanbrengen op 3 verschillende 
manieren.
Horizontale techniek; breng de oogschaduw in hori-
zontale stroken aan op het bovenooglid. De donkerste 
kleur breng je aan op de onderkant van het ooglid 
en werk zo naar boven naar de wenkbrauw terwijl je 
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steeds lichtere kleuren gaat gebruiken. De kleuren 
moeten vervagen zodat ze mooi in elkaar overlopen. 
Breng minimaal twee verschillende kleuren aan.
Verticale techniek; breng de kleuren oogschaduw 
verticaal aan met de lichtste kleur in de binnen 
ooghoek en dan steeds donkerder naar de buiten-
ooghoek toe.
Arcadeboog; breng over het gehele ooglid een 
neutrale kleur aan. Geeft het onderooglid een lichte 
kleur. De donkerste kleur breng je aan op de buiten-
ooghoek en schaduw je uit in en net boven de 
oogplooi.

Eyeliner
Een eyeliner versterkt de wimperrand en maakt je 
blik intenser. 
Breng de eyeliner zo dicht mogelijk tegen de 
wimperrand aan. Span de huid van het oog aan 
door naar de zijkant te trekken.

Mascara
Mascara gebruik je om je wimpers te kleuren, 
langer of voller te maken of te krullen. Het maakt 
je oogmake-up helemaal af! 

Blush
De blush (of rouge) zorgt voor een frisse, levendige 
uitstraling van het gezicht. Een blush wordt 
gebruikt om het gezicht te verlevendigen en een 
gezonde uitstraling te geven. 

Poeder
Deze stap wordt vaak vergeten. Het zorgt voor een 
mooi eindresultaat en fixeert de make-up.
Poeder heb je in verschillende soorten. 
Transparante of getinte poeder, glimmend of een 
bronzer. Door de poeder aan te brengen met een 
kwast creëer je een luchtig effect.

Lippen
Als laatste kun je ervoor kiezen om je lippen te 
voorzien van een kleurtje. Een lichte kleur maakt 
de lippen voller, een donkere kleur maakt de lippen 
kleiner. 

Het zal vast niet allemaal de eerste keer lukken, 
daarvoor is tijd nodig. Je zult zien dat als je het 
vaker gaat doen, dat het je steeds makkelijker af 
gaat. Een goede spiegel (eventueel vergrotend) 
doet wonderen! Dit is echt essentieel voor het 
aanbrengen van de juiste make-up.
Heb je hulp nodig bij het aanbrengen van de 
make-up of wil je graag advies over jouw huid? 
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Groet Fiona Willems

Schoonheidssalon at Home

Laurentiusstraat 51 Vierlingsbeek

www.schoonheidssalonathome.nl

06-46428052

Zoekplaatje is een schoolfoto deze keer. Welke 
school en waar is dit? Aan de kleding te zien is 
het al een poos geleden. Wie herkent zichzelf? 
A22233

De foto in het bos is Scouting A20630. Wie weet 
waar en wanneer?

Als u het weet, geef ons een berichtje. Denk niet 
dat een ander het wel doet want dan horen we 
niets. Help ons met het benoemen van foto’s 
waarvan we niet weten hoe of wat.
Blijf kijken en zoeken op de site. Mocht u vragen 
hebben, stuur een mail en u krijgt zsm antwoord.
Nieuws van de Oude Schoenendoos: na drie keer 
uitstel gaat het echt gebeuren. De tentoonstel-
ling die we wilden houden ter gelegenheid van 75 
jaar vrijheid in 2020 verandert nu in: 40 Jaar Oude 
Schoenendoos.

Datum 12 en 13 november in de 
kerk. We zijn bezig met de voorbe-
reidingen om er iets moois van te 
maken. We houden u op de hoogte.

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 
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Dahlia’s voor het goede doel.

Als U nog een zonnig plekje in de tuin of op het 
terras hebt, dan kan ik U mijn favoriete Dahlia 
Bishop of Llandaff aanbevelen (Google voor 
afbeelding).

Het is ‘n rode dahlia met geel hart waarvan de 
meeldraden een onweerstaanbare aantrekkings-
kracht hebben op hommels. De bloeitijd is van juli 
tot en met oktober. De hoogte ongeveer 90 cm; in 
pot op terras lager.
Ik heb 20 goed gewortelde planten in potten 
klaarstaan voor de prijs van € 5 per stuk. Alle 
inkomsten gaan naar het project van Ruud Ewals 
in Mozambique. In vorige afleveringen van Globaal 
is hier reeds aandacht aan besteed. 

Ook ontvangt U een uitvoerige teeltbeschrijving én 
een zakje organische mestkorrels.
Bezorging aan huis kan geregeld worden.
Interesse? Bel, mail of app naar Rein Verhoeven. 
Wie het eerst komt . . .
06-28578247
reinverhoeven@gmail.com

Help de bijen in Land van Cuijk!
Gratis bijenmengsel

De Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar, de 
helft van alle soorten is bedreigd. En dat terwijl 
bijen heel belangrijk zijn voor onze natuur en 
de voedselvoorziening. Om de bedreigde wilde 
bijensoorten en andere bestuivers een handje 
te helpen, kun je vanaf deze week bij de balies 
van het gemeentehuis in Cuijk, Boxmeer en in de 
bibliotheken in onze gemeente gratis een zakje 
meerjarig bijenmengsel meenemen. Met meer 
bloemen help je onze bijen!

Wethouder Antoinette Maas: “Met meer bloemen 
maken we de leefomgeving van de wilde bij weer 
een stukje aantrekkelijker. Als je toch in de buurt 
bent, neem dan tegelijk een zakje bijenmengsel 
mee: groen maken we tenslotte samen.” 

Zijn je bloemen uitgekomen? Deel het bloeiende 
resultaat op onze Facebookpagina
(www.facebook.com/gemeentelvc). 
De vijf mooiste foto’s belonen we met een bijen-
hotel voor eigen tuin. 

Cartridge inzameling voor KIKA

Het JOC zamelt originele inkt- en tonercar-
tridges 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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HAPPEN EN STAPPEN IN VIERLINGSBEEK VERNIEUWD  
‘Een culinaire en culturele 
bewegingsbeleving!’ 
Vol trots presenteren we 
vanaf 16 juni 2022 onze 
nieuwe Lunch Hap en 
Staproute, een prachtig 
samenwerkingsinitiatief van GroeVie, Bibliobeek en drie 
lokale proeverijlocaties. 
 
De Lunch Hap en Staproute is de opvolger van de 
Vogelhuis Proeverij Wandelroute in Vierlingsbeek. 
Het is een mooie route van ongeveer 10 kilometer in de 
omgeving van Vierlingsbeek met 3 culinaire 
rustplaatsen: Herberg Thijssen, Restaurant De Vier 
Linden en B&B Perron 22.  
Zij hebben speciaal voor deze route een lunchmenu 
samengesteld. Het lunchmenu kost € 22,50 per persoon 
en is een volledige lunch waar je in ieder restaurant een 
gerecht krijgt. Je start de route met koffie/thee en vers 
gebak, en bij de overige twee locaties wordt je verrast 
met het lunchgerecht van de dag.  
De tijdsduur van de route door de natuur en het dorp 
Vierlingsbeek is ongeveer 3,5-4 uur. Je kunt de route 
lopen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 
Kinderen onder 12 jaar betalen niet voor de route, 
maar kunnen naar wens bestellen bij de diverse locaties 
en dit apart afrekenen. 
Aanvangstijd is tussen 11.00 uur en 13.00 uur. 
Het is een leuke activiteit voor je familiedag, 
vriendenweekend en/of teamuitstapje.  
 

AANMELDEN voor de HAP EN STAP ROUTE:  
Vanaf 16 juni 2022 

 

 

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 

 

 
19 JUNI: 3e GARAGE-SALE IN VIERLINGSBEEK & 
GROENINGEN 
Zoek je nog iets unieks/ vintages/ tweedehands voor 
jong of oud? Bezoek dan onze garagesale. 
Heb je 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 je garage of zolder toe aan een 
zomerschoonmaak, doe dan vooral mee.  
 

 
 

Woon je verder van de dorpskern of verkoop je liever 
niet bij je thuis dan kun je met je spulletjes terecht op 
Hulder 10 in Vierlingsbeek. Eventueel kan vervoer naar 
de gezamenlijke verkooplocatie geregeld worden: geef 
dit aan in het veld “Opmerkingen” bij inschrijving. 
 
Wil je dus zelf iets verkopen? Schrijf je vóór 13 juni in 
via de dorpswebsite Vierlingsbeek-Groeningen (kopje 
Verkoop/Verhuur). 
 
‘K WÈT’T: EN IS JOUW TEAM AL COMPLEET?  
De 4e editie van Dorpsquiz ‘k Wèt’t vindt plaats op 
zaterdag 24 september 2022. We hebben dit jaar 
diverse dorpsbewoners bereid gevonden om originele 

vragen te bedenken. Tijdens een 
spetterende finale-avond op 
zaterdag 7 oktober 2022 volgen 
nog enkele groepsopdrachten, 
waarna de uitslag bekend wordt 
gemaakt.  

 
QUIZZEN VOOR EEN GOED DOEL! 
Voor welk goed doel in Vierlingsbeek/Groeningen gaan 
jullie dit jaar quizzen? 
Vorig jaar gingen de winnende bedragen naar Stg. Op 
de Tôffel en Judoclub Randori.  
 
Aanmelden voor de dorpsquiz is vanaf nu mogelijk via 
de dorpswebsite Vierlingsbeek-Groeningen (kopje 
Verkoop/Verhuur). 
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VIERLINGSBEEK STAAT 
EINDELIJK WEER OP DE TÔFFEL!

We hebben er twee jaar op moeten wachten 
maar op zaterdag 11 juni mag het weer: Op 
De Tôffel. Voor de 28e keer is het Vrijthof 
weer het decor voor Op De Tôffel, wederom 
een mooie dag vol fijne popmuziek van 
vandaag de dag en gezelligheid. En dit 
alles is ook dit jaar weer helemaal gratis 
toegankelijk.

Op De Tôffel 2022 wordt om 14.30 uur afgetrapt 
door Dunter Flinn. Deze Gennepse indieband 
won in 2019 de Nijmeegse bandcompetitie De 
Roos Van Nijmegen. Dunter Flinn experimen-
teert veel met instrumentatie, contrasten en 
dynamiek en laat zich inspireren door bands als 
The Flaming Lips, Ween en Wilco. Zanger en 
multi-instrumentalist Melle brengt een reper-
toire van eerlijke, intieme liedjes tot explosieve 
stukken, beïnvloed door onder andere Tom 
Odell en Coldplay. In april bracht Melle zijn 
derde EP When The Night Is Full Of Spies uit 
met daarop de single Run Run die meerdere 
weken op 1 stond in de Verukkelijke 15 hitlijst 
van NPO Radio 2.

Inloopbijeenkomst prostaatkanker
Vrijdag 3 juni van 14.00 tot 16.00 uur organi-
seert Maasziekenhuis Pantein samen met de 
ProstaatKankerStichting een inloopbijeenkomst 
voor mannen met prostaatkanker en hun naasten.
 
De ProstaatKankerStichting is een patiëntenorga-
nisatie door en voor mannen met prostaatkanker. 
Tijdens de bijeenkomst gaat het vooral om het 
contact met lotgenoten. Het delen van ervaringen 
geeft vaak veel herkenning en erkenning, ook voor 
de naasten. Het thema deze bijeenkomst is ‘Mijn 
PSA loopt op na de behandeling, wat nu?’
 
De bijeenkomst vindt plaats in het Maasziekenhuis 
en is gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.

VOOR WIE HET AANGAAT!!!!
Wij hadden in onze tuin op Soetendaal 10 
10 mooie gezaagde schijven van onze omge-
zaagde bomen liggen. 
Wat blijkt, we komen terug van vakantie en…… 
ze zijn weg. 
Het zou mooi zijn als de “eerlijke” meenemer ze 
ook weer terug zou brengen. 
Bij voorbaat dank voor het terugbrengen!
Met vriendelijke groet
Corrie en Huub Geurts 
Soetendaal 10 Vierlingsbeek. 
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Over naar Het Andere Podium. Daar wordt 
het bal geopend door Charlot. Charlot wijst 
je de weg door de duisternis vol donkere 
grooves, dromerige synthesizers en krachtige 
zang. Na enkele singles kwam onlangs de 
EP Darker Than The Moon uit, geproduceerd 
door Jacob van de Water (Eefje de Visser). 
Denk aan artiesten als Regina Spektor, Agnes 
Obel en Aurora. Minka maakt tintelfrisse 
Nederlandstalige electropop met een vrolijke 
rock ‘n roll vibe. De zangeres uit Deventer 
overtuigt met eerlijke teksten en een versla-
vende cocktail van electro en analoge muziek. 
Gewapend met gitaar en knallende beats 
daagt ze je uit om buiten de gebaande paden 
te denken en te dansen alsof er niemand kijkt. 
Minka is met regelmaat te gast bij 3FM en haar 
single Linkervoet Rechtervoet wordt Stenders 
Egotip op Radio Veronica. In 2021 veroor-
zaakt Minka dansfeestjes tijdens de Popronde, 
speelt ze als voorprogramma van Anneke van 
Giersbergen in de grote poppodia en wordt ze 
uitgeroepen tot Cultuurtalent Overijssel.

Terug naar Het Ene Podium., naar Cloudsurfers. 
Een van de spannendste nieuwe namen van 
de vaderlandse garagepunk. Onberekenbaar, 
zweterig en vlammend. Deze met fuzz 
overgoten band met twee drummers overdon-
dert je als een vrachttrein. Met hun debuutplaat 
op zak zijn ze de meest geboekte band van de 
Popronde 2021. Cloudsurfers is geïnspireerd 
door bands als Ty Segall, Oh Sees en King 
Gizzard & The Lizard Wizard. Oftewel: rammen 
geblazen op het Vrijthof! 

Voor de derde keer staat Afterpartees Op De 
Tôffel. Niet geheel toevallig net nu hun derde 
plaat Family Names is verschenen. Vol klanken 
van de Limburgse zandgrond, catchy powerpop 
uit de jaren 80 en killer gitaarriffs. Muzikaal 
schuilt Afterpartees ergens tussen Iggy Pop, 
The Strokes en Blondie: melodieuze pop met 
een goed oor voor hooks. Afterpartees wordt 
door vriend en vijand bestempeld als de leukste 
liveband van het land. Het vijftal uit Horst 
speelde op elk denkbaar festival, waaronder 
Pinkpop, Best Kept Secret, Into The Great Wide 
Open, Noorderslag  en Lowlands. "Afterpartees 
belooft plechtig dat ze altijd hun best doen. 
Tot nu toe hebben ze live nog nooit verzaakt", 
aldus zanger Niek Nellen. Ze spelen dan ook 
iedere show alsof het hun eerste optreden ooit 
is: geestdriftig, energiek en altijd onvergetelijk.

Voor de zestiende keer is het Koningskerkje 
het magnifieke decor voor het akoestische 
podium van Op De Tôffel. De intieme en sfeer-
volle ambiance en de prachtige akoestiek van 
het voormalige godshuis zijn bijzonder geschikt 
voor een aantal mooie ‘kleine’ optredens. 
Gastheer BJ Baartmans ontvangt en introdu-
ceert een vijftal prachtige akoestische acts 
actief in de folk, country, blues, americana en 
rootsmuziek: Garden In Gloom (duo bestaande 
uit Imke Loeffen en Mariska Petrovic dat 
helden en heldinnen uit de country, folk en 
bluegrass eert en hier eigen verhalende songs 
aan toevoegt), Dries Bongaerts (Belgische 
singer-songwriter gewapend met gitaar, mond-
harmonica en een niet te vermijden stem speelt 
donkere en rauwe indiefolk met invloeden als 
Bob Dylan, Will Oldham en Ry Cooder), Nienke 
Dingemans (piepjong toptalent dat zich begeeft 
in de wereld van blues, soul en country brengt 
samen met haar producers Joost Verbraak 
en Jan van Bijnen de Amerikaanse roots naar 
het Koningskerkje), The Matthews Baartmans 
Conspiracy (Iain Matthews, levende legende 
binnen de internationale folk, en BJ Baartmans, 
grootheid binnen de vaderlandse roots, 
brengen samen prachtige americana met een 
avontuurlijk, kleurrijk en soms prettig gruizig 
randje) en Etan Huijs (Venrayse singer-song-
writer vol intrigerende, subtiele songs, recht uit 
het hart en op het snijvlak van folk en country, 
vandaag bijgestaan door gitarist Kyle Janssen).

Op Het Andere Podium staat inmiddels Loupe 
klaar. Loupe is de doorstart van wat ooit 
Dakota was. Dromerige indierock met uitwaai-
erende gitaren, straffe ritmes en zinderende 
zanglijntjes.  PrubAfgelopen najaar verscheen 
de eerste EP Older op Excelsior Recordings. 
Vier liedjes, waaronder de eerste single Leave 
Me There. Sfeervolle indierock met als rode 
draad: het contrast tussen de drukte van de 
stad en de stilte alleen thuis.  Inmiddels zijn 



12

ook de singles Too Soon en 21 uitgebracht 
en komt het eerste album er aan. Loupe deed 
afgelopen najaar mee aan de Popronde, stond 
half januari op de Noorderslag en is dit voorjaar 
de vaste support van Moss. De Amsterdamse 
rapper Bob Uit Zuid (alias van Bob Dijkshoorn, 
zoon van Nico) maakt opwindende hiphop vol 
gitaarriffs en felle snares. Oldskool hiphop en 
Nederlandse teksten, dat is Bob Uit Zuid ten 
voeten uit. Zelf zegt Bob erover: "Mijn ergernis 
aan veel rap van nu is dat alles uit de computer 
komt. Je hoort geen orgel, geen fuzz gitaar, 
geen echte drums." Op het onlangs verschenen 
titelloze debuutalbum hoor je die allemaal wel. 
Een steenharde plaat met ‘echte’ instrumenten. 
Muzikaal ligt de vergelijking met de Beastie 
Boys voor de hand maar The Black Keys, 
Osdorp Posse en Urban Dance Squad mogen 
ook best genoemd worden.

Op het Ene Podium staat het jonge 
Amsterdamse trio WIES inmiddels te popelen. 
WIES kent een vliegende start met het winnen 
van de Amsterdamse Popprijs 2018 en de 
Grote Prijs Van Nederland 2019. De eerste 
single Soms Is Het Te Laat wordt prompt uitge-
roepen tot 3FM Megahit, schiet meteen hoog 
de hitlijsten in en VPRO 3voor12 nomineert het 
nummer voor Song Van Het Jaar. Nederpop 
met een rauw randje en ondertonen van alter-
natieve rock en elektronica. Op debuutalbum 
Het Is Een WIES leggen bassist Tobias Kolk 
en drummer Dan Huijser een stevig fundament 
onder de melancholische teksten van hun 

frontvrouw Jeanne Rouwendaal. Meer briljante 
songs zoals Radiostilte, Barman en Meisje  
volgen. De coronapandemie weerhoudt WIES 
er niet van hit na hit te scoren en een uitver-
kochte clubttour volgt. En nu is het tijd voor de 
festivals: Dauwpop, Best Kept Secret, Pinkpop, 
Op De Tôffel!

Terug naar Het Andere Podium. Daar gaan de 
Wodan Boys tekeer. De Hagenezen hebben een 
druk jaar achter de rug met de release van hun 
eerste EP Wodan Boys en shows op London 
Calling, Noorderslag en Paaspop. In maart 
verscheen hun tweede EP Wodan Boys II. 
Energieke en vurige postpunk. Vol snoeiharde 
gitaren. Het schuurt en is zoetsappig tegelijker-
tijd. ‘Lekkâh!’, zeggen ze dan in Den Haag. 

Ook uit Den Haag en ook ‘lekkah’ is electro-
sensatie Prins S. En De Geit. Opzwepende 
dansbeats, rap, electro en experimentele 
popmuziek vol rauwe, cryptische en hilarische 
poëzie. Spinvis on speed. Drs. P op MDMA.  
Zoiets maar dan anders. Luister naar tracks als 
Nacht, Wat Jij Wil of Kinderboerderij (Keiblij) en 
je hebt een beeld.

Op Het Ene Podium worden de spots gericht 
op Froukje. Froukje is nog maar 18 jaar als 
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ze zich begin 2020 met haar single Groter 
Dan Ik in één klap profileert als een van de 
nieuwe beloften van de Nederlandse alterna-
tieve pop. De single verwoordt haar dansbare 
en zelfgeschreven perspectief op de huidige 
klimaatcrisis en gaat viraal op internet en 
brengt haar op de radar van media als De 
Wereld Draait Door en 3FM. In mei 2020 
verschijnt de tweede single Ik Wil Dansen. 
Beide singles zijn in korte tijd goed voor tonnen 
views en elk meer dan een miljoen streams. En 
de Rotterdamse komt naar Op De Tôffel 2020… 
totdat corona een stok tussen de spaken 
steekt. Met de release van haar EP Licht En 
Donker in 2021 bezegelt Froukje haar defini-
tieve doorbraak. Single Onbezonnen wordt 
3FM Megahit, Heb Ik Dat Gezegd gaat evenals 
Ik Wil Dansen viraal op Tiktok en de bijgaande 
clubtour verkoopt direct uit. Inmiddels kan 
niemand meer om Froukje heen: Ik Wil Dansen 
wordt 3voor12 Song Van Het Jaar 2021, 
ze maakt samen met S10 de track Zonder 
Gezicht, de kersverse EP Uitzinnig breekt weer 
alle records, ze speelt op Paaspop, Best Kept 
Secret, Pinkpop en Lowlands. Froukje is een 
van de grootste sterren van  de vaderlandse 
pop van dit moment.

Op De Tôffel 2022 wordt afgesloten met Mr. 
Weazley. Benjamin Thode a.k.a. Mr. Weazley 
was een van de leadzangers van de succes-
volle reggae crossover band Leeways, die de 
Grote Prijs Van Nederland in de wacht sleepte 
en in 2016 Op De Tôffel stond. In 2017 startte 
hij zijn soloproject en vonden Mr. Weazley en 
z’n muzikale maten hun liefde voor afrobeat en 
sloegen hiermee een nieuwe weg in. Daarna 
speelden ze festivals als Zwarte Cross, Oerol, 
Lowlands en Paaspop plat. Geen verrassing 
want met hun onuitputtelijke energie verpakt in 
afrobeat, hiphop en reggae blaast Mr. Weazley 
het dak van elke tent. Geloof ons: dit wordt één 
groot feest!

Naast alle muziek is er ook een uitgebreide 
festivalmarkt met diverse etenswaren en snuis-
terijen. En voor de liefhebber is er een terras 
waar een aantal speciaalbieren wordt aange-
boden. De presentatie van Op De Tôffel is 
in handen van Marlon Kicken, comedian, 
tonprater en liefhebber van lekkere muziek.

Het is voor de bezoekers verboden om 
eigen drank mee naar het festivalterrein te 
nemen. Op De Tôffel is een gratis toeganke-
lijk festival en wil dat graag blijven. Inkomsten 
uit de horeca zijn voor de organisatie dan ook 
onmisbaar. 

Alle informatie over Op De Tôffel 2022 is te 
vinden op www.opdetoffel.nl en in de Op De 
Tôffel-app. Deze app is beschikbaar voor 
Android en iOS en gratis te downloaden in 
de appwinkel.

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE

ZATERDAG 11 JUNI > VRIJTHOF 
VIERLINGSBEEK > AANVANG 14.30 UUR > 
ENTREE GRATIS

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
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OP DE TÔFFEL DANKT:
A&P Zeefdruk OPLOO Jip vormgeving VIERLINGSBEEK
A. Theunissen Constructies BV GROENINGEN Jvd Rakt Graafmachineverhuur - Grondwerk OVERLOON
AB-Inbev (Jupiler) BREDA Kastjemenou BOXMEER
Actio Verhuur BOXMEER Ketelaars Bouwhulp GROENINGEN
Advocaat Mw. Mr. H.C. Egger-van Oppen VIERLINGSBEEK Keulen Automaterialen BERGEN (LB)
Ale Bluumkes Vierlingsbeek en omstreken Kinderdagverblijf het Koalabeertje VIERLINGSBEEK
Alle Vrijwilligers Vierlingsbeek en omstreken Klinkerboerderij VIERLINGSBEEK
Allesbijeen VIERLINGSBEEK Koelen Timmerwerken OVERLOON
Ambachtelijk Hout GENNEP Koenen Media & communnicatie VIERLINGSBEEK
Arno Thijssen stukadoors & tex werk VIERLINGSBEEK Kremers Transport MAASHEES
Atelier Mai VIERLINGSBEEK Kuda Electro BV GROENINGEN
Auto- en Motorrijschool Peeters VENRAY Kwekerij De Kamp VIERLINGSBEEK
Autobedrijf Harm Martens VORTUM-MULLEM L. Akkermans Boomkwekerij BV MAASHEES
Autobedrijf Livron GROENINGEN Landbouwmechanisatiebedrijf Peeters V.O.F. VORTUM-MULLEM
B&B BOERDERIJHERBERG Van Riswick – Juriëns VIERLINGSBEEK Leeijen Metsel- & Tegelwerk GROENINGEN
Bas Winkelmolen GROENINGEN LIHO Telecom & Safety Systems NUENEN
Beautysalon Mooi Meisje SHEUNG WAN HONG KONG LIMA Machinale Houtbewerking VIERLINGSBEEK
Blommestein Hoveniers VIERLINGSBEEK Lomme Electro BERGEN (LB)
Boomkwekerij De Schans GROENINGEN Loonbedrijf Van Kempen Vierlingsbeek VIERLINGSBEEK
Boomkwekerijen Bardoel BV GROENINGEN Maarten Baggerman VIERLINGSBEEK
Boomwereld VIERLINGSBEEK Maasland Radio BERGEN (LB)
Broeren Opleidingen VIERLINGSBEEK Manege Klaphekken VIERLINGSBEEK
Café Zaal Restaurant De Wildeman VIERLINGSBEEK Mar-Oil smeermiddelen VIERLINGSBEEK
Camping De Brunk GROENINGEN Mola B.V. BEUGEN
Colors@Home Siebert Wonen VIERLINGSBEEK Montagebedrijf Bliksemtechniek VIERLINGSBEEK
Coöperatie Vitelia OIRLO Motor Service Vierlingsbeek VIERLINGSBEEK
Creemers Glas- Schilder- en Onderhoudswerken VIERLINGSBEEK Mulders Auto's VIERLINGSBEEK
Cybox BOXMEER NLmeubel VIERLINGSBEEK
Dakkapel 4 U BOXMEER Notariskantoor Vierlingsbeek VIERLINGSBEEK
De Haas verhuur MILSBEEK Olijfboomspecialist.nl OVERLOON
De Vos Containerservice BOXMEER P. Gooren Administraties VIERLINGSBEEK
Deenen Techniek VIERLINGSBEEK Perron 22 - Bed & Breakfast en meer… VIERLINGSBEEK
Détech Engineering BV EINDHOVEN PLUS Verbeeten VIERLINGSBEEK
Dierencentrum Ommehof VIERLINGSBEEK QL Risk & Insurance Management VENRAY
Dolmans Monsdal VENRAY R. Janssen Metselwerken VIERLINGSBEEK
Dorpsblad Globaal VIERLINGSBEEK REMAX PC VIERLINGSBEEK
Econsultancy.nl BOXMEER Rienties Tuinmachines BV MAASHEES
Elektron Nederland SINT ANTHONIS ROC Gilde Opleidingen Hout & Meubel Venlo VENLO
Evers Installatieburo B.V. VIERLINGSBEEK Salon 10 - Hairstyle VIERLINGSBEEK
Evers Melkveehouderij VIERLINGSBEEK Schildersbedrijf Romeo Hendriks VIERLINGSBEEK
Ezelgasterij "Aan de Maasheggen" GROENINGEN Schoonheidssalon at Home VIERLINGSBEEK
Fa. Wijenberg HOLTHEES Sfeerbadkamer VIERLINGSBEEK
Fam. Arts VIERLINGSBEEK Smits Sound VIERLINGSBEEK
Fam. Van den Boogaard VIERLINGSBEEK Syntax Personeelsdiensten BV VIERLINGSBEEK
FPK DEN HAAG System Intelligence MILL
Gérard en Mariëlle Timmermans VIERLINGSBEEK Tandartspraktijk Molenbeek VIERLINGSBEEK
Gerrits Machinaal Timmerwerk GROENINGEN Tandartspraktijk Overloon-Vierlingsbeek VIERLINGSBEEK
Geurts Hout VIERLINGSBEEK Teun Nabuurs BV VORTUM-MULLEM
Gitaarschool De Gitarist ARNHEM Toonen Event Support MILL
Grafisch Vierlingsbeek VIERLINGSBEEK Top Sport & Groen BV MAASHEES
Groenkompas VIERLINGSBEEK Tuin & Bestrating Boxmeer BOXMEER
Gryphus VIERLINGSBEEK Van Bon Elektro BOXMEER
Harmonie De Herleving VIERLINGSBEEK Van den Akker & Blenckers Stukadoors VIERLINGSBEEK
Haveco Zitmeubelen VIERLINGSBEEK Van den Boogaard Veerdienst Vierlingsbeek-Bergen VIERLINGSBEEK
Havens Graanhandel N.V. MAASHEES Van der Wouw Design VIERLINGSBEEK
Hoeve de Knol HOLTHEES Van Rattingen Kraanverhuur OOSTRUM
Hotel Asteria VENRAY Van Welie Opleiding en Advies VIERLINGSBEEK
Hoveniersbedrijf Keuten Van Loon VENRAY-MERSELO Venlona VENLO
HRM2Share BV VIERLINGSBEEK Verbroekken Holding B.V. VIERLINGSBEEK
IJssalon Clevers OVERLOON Verhuurbedrijf Lumar B.V. HORST
InternActief V.O.F. VIERLINGSBEEK Verkeersschool Beumers NIEUW-BERGEN
Jabo Landbouw / Technische handel MAASHEES Vitaliteitscentrum Brabant VIERLINGSBEEK
Jansen Bouwontwikkeling BV WIJCHEN Vrumona BV BUNNIK
Jaro-Controls VIERLINGSBEEK VTS-Transport B.V. BOXMEER
Jenniskens Dakbedekking VIERLINGSBEEK Weistraten B.V. VIERLINGSBEEK
Jeroen Stevens Grondverzet MAASHEES Welcom bij Janssen BOXMEER
Jilisenmakelaardij VENRAY Zalencentrum Concordia VIERLINGSBEEK
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OPPAS GEZOCHT

Wij zijn op zoek naar een lieve en betrouw-
bare oppas voor 1x per week voor onze 
dochter (8) en zoon (6). Voor een woensdag- of 
donderdagmiddag.

Fam. Willems 06-46428052

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

zaterdag 4 juni > 50 JAAR SOOS : 
TERUG NAAR HET BEGIN 
Herinneringen ophalen bij daar waar ooit jongeren-
sociëteit ’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 opge-
treden. 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: 
REÜNIE 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. 
De reünie begint om 20.00 uur. Aanmelden kan 
nog steeds! Uitnodiging gemist, meer informatie of 
aanmelden: info@gryphus.nl of 06.44302380.
aanvang: 20.00 uur > alleen toegankelijk 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 29 mei: GP MONACO (15.00 uur)
 zondag 12 juni: GP AZERBEIDZJAN 
 (13.00 uur)
 zondag 19 juni: GP CANADA (20.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

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

Te koop

Caravan (met lichte schade)
Bouwjaar 2001, incl. complete inventaris.
Met voortent (2 jaar oud) 
Telefoon: 06-24571605
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� adverteren
doet verkopen

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.

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

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

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

GORDIJNEN  •  VLOEREN  •  RAAMDECORATIE  •  KLEUR- & INTERIEURADVIES

20% KORTING 
OP GORDIJNEN

Actie geldt van 30 mei t/m 11 juni 2022. Vraag naar de voorwaarden.

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                   
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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 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

APK, onderhoud en reparatie.
In- en verkoop van alle merken.

Molenweg 1
5821 EA Vierlingsbeek
0478-634020

 

 
 
 
 Gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering 
 

 
 Gelnagels en gellak 
 Spoorstraat 10 

 
 

Fiona Willems         
www.schoonheidssalonathome.nl 

06-46428052 
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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
2e Pinksterdag 6 juni gesloten:
Reclame: 7 t/m 11 juni 
  Kersenvlaai  € 8,80
  Tarwe rogge zonnebrood € 3,05
  Roomboter croissant € 0,85

Reclame: 13 t/m 18 juni
  Vaderdagtaartje  € 14,95
	  Grof volkorenbrood € 2,80
  8 Zachte bolbroodjes + 2 gratis

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

Olie en Gas Service

Smeermiddelen

Gasflessen

Propaangas (tanks)

Brandstoffen

Technisch Advies

www.mar-oil.nl      0478 - 56 15 41
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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

www.everscv.nl

Schootsveld 2 - 5821 EH Vierlingsbeek
Telefoon 0478-631502 - E-mail: info@everscv.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 9.00 uur en van

16.30 - 17.30 uur. Andere tijden op afspraak.

Duurzame oplossingen
& onderhoud in

water, gas, CV en sanitair

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368
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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  


