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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 19 juli 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 14 13 juli 2022

Brandweer Vierlingsbeek eert drie jubilarissen

Gérard Timmermans, Johnny Willems en Roelf van Rens zijn afgelopen vrijdag in het zonnetje 
gezet vanwege het bereiken van een jubileum bij het brandweerkorps Vierlingsbeek. Gérard 
Timmermans en Johnny Willems zijn 30 jaar lid van het vrijwilligerskorps en Roelf van Rens 25 jaar.

Vanaf links: de jubilarissen Gérard Timmermans, Johnny Willems en Roelf van Rens.

Johnny Willems 30 jaar:
1. Chauffeur/ pompbediende;
2. Brandweerschipper;
3. Opgeleid tot hoofd brandwacht.

Roelf van Rens 25 jaar:
1. Chauffeur/ pompbediende;
2. Opgeleid tot hoofd brandwacht.

Bron: www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl. 

Er waren voor de drie jubilarissen tijdens de traditi-
onele korpsavond niet alleen mooie woorden, ook 
ontvingen ze als blijk van waardering voor hun vrij-
willige inzet voor de maatschappij een eremedaille 
van Brandweer Nederland.
Overzicht van functies van de jubilarissen:

Gérard Timmermans 30 jaar:
1. Post oefencoördinator;
2. Chauffeur/ pompbediende;
3. Bevelvoerder;
4. Opgeleid tot brandmeester.
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Van de Redactie:

Wandelaars en omwonenden bereiden zich voor 
op de Vierdaagse van Nijmegen. Sommigen doen 
daar nog een schepje bovenop, door tevens 
sponsorgeld op te halen voor het goede doel. 
Ook het mooie gebaar van de gemeente Land 
van Cuijk (het aanbieden van herkenbare shirts) 
kan worden gezien als een steuntje in de rug.

Bij de brandweer werden 3 koene brandweer-
mannen in het zonnetje gezet. Gerard, Johnny en 
Roelf van harte gefeliciteerd met jullie jubileum!

Het nieuws wordt vandaag de dag gedomineerd 
door het stikstofprobleem waar we allemaal mee 
te maken hebben. Niet alleen de agrarische sector 
ondervindt hier problemen van, maar ook bijvoor-
beeld mensen die een woning willen bouwen. Er 
moet meer en meer aan verschillende normen 
worden voldaan. Oplossingen zijn vaak complex 
en moeilijk maar dan is alleen het invoeren van 
meer maatregelen niet voldoende. Meer begrip 
voor de benadeelde sectoren is ook noodzakelijk. 
We moeten het met zijn allen oplossen. In belang 
van een gezonde toekomst voor ons allemaal is 
daar een lange adem voor nodig.

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

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

De volgende uitgave (nr.15 verschijnt op 27 juli) 
is de laatste voor onze zomervakantie. Uitgave 
16 verschijnt dan weer op 24 augustus. Houdt u 
hier rekening mee met het insturen van de kopij. 

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  
 van 17.00 tot 21.00 uur
 Uitslag dorpsquiz tussen  
 23.00 en 24.00 uur
1 okt KBO: Dag van de ouderen
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
4 okt VOVG: Lezing “Borsten en zo”
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
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
23 dec Kerst Sing Walk Along

2023

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

2022

Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof. Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.
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1 juli Zanggroep EvergreenVierlingsbeek:  
 In het kader van het 50-jarig bestaan in  
 2020 houdt ZEV haar zangfestijn  
 "ZEVmeeZING".

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

Afvalkalender 2022 VIERLINGSBEEK/
GROENINGEN

14 juli GFT groenbak
21 juli GFT groenbak / Plasticafval
23 juli Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 ZEV, tel. 06-54661196
28 juli GFT groenbak / Restafval
4 aug GFT groenbak / Plasticafval
6 aug Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914
11 aug GFT groenbak
18 aug GFT groenbak / Plasticafval
20 aug Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890
25 aug GFT groenbak / Restafval

Op 24 juni 2022 is mijn lieve vrouw en onze 
lieve (schoon)moeder en oma

 

Maria de Hoog-Sauvé
 

overleden. Op donderdag 30 juni namen wij 
afscheid van haar vanuit de voormalige kerk.

 
Dankbaar zijn wij voor uw hartverwarmende 

berichtjes, lieve kaarten en prachtige bloemen.
Overweldigend was uw opkomst tijdens haar 

afscheidsdienst.
Dit alles geeft ons veel troost en kracht om dit 

verlies te verwerken.
 

Jan de Hoog, kinderen en kleinkinderen

Susan en Yvonne wandelen 
kanker de wereld uit

Susan Joosten uit Oirlo en Yvonne Jacobs uit 
Vierlingsbeek gaan tijdens de Vierdaagse van 
Nijmegen wandelen voor het goede doel: het 
Radboud Oncologie Fonds. De twee zijn schoon-
zussen en vonden elkaar ook in deze uitdaging. 
“Want zowel voor Suus als voor mij wordt het de 
vuurdoop, we gaan de Vierdaagse beiden voor 
de eerste keer lopen”, zegt Yvonne Jacobs.

“5 juli, vandaag vier jaar geleden, kreeg Susan 
haar eerste chemo, de start van een zwaar traject”, 
vervolgt Yvonne Jacobs. “Een traject dat er wel voor 
heeft gezorgd dat Susan er nog is. Het heeft haar 
gebracht waar ze nu staat, een krachtige en sterke 
vrouw op wie ik zo ontzettend trots ben. Ik voel me 
zeer vereerd dat ze aan mij vroeg om met haar mee 
te doen! We gaan er samen voor.”

Over twee weken staan ze samen aan de start van 
de Nijmeegse Vierdaagse. Ze willen op alle vier 
de dagen veertig kilometer wandelen. “Het doel is 
natuurlijk om de eindstreep te halen, maar wat zou 
het geweldig zijn als we hiermee tevens heel veel 
geld op kunnen halen voor verder medisch weten-
schappelijk onderzoek naar kanker”, meldt Yvonne 
Jacobs, die 22 jaar geleden ook haar beste vriendin 
aan kanker verloor. “Een extra motivatie om zoveel 
mogelijk geld in te inzamelen voor dit fonds. Laten 
we met z’n allen proberen kanker de wereld uit te 
wandelen.”

Mensen die de twee willen steunen bij hun sportieve 
doneeractie, kunnen dat doen via onderstaande link: 
https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/
actie/susan-joosten-yvonne-jacobs?utm_
source=kentaa&utm_medium=whatsapp&utm_
campaign=stichting-de-vierdaagse-sponsorloop
Bron: www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl.

Mogelijkheid digitaal reserveren 
rondleidingen groeters

Vanaf nu is het mogelijk digitaal te reserveren 
voor een van zes door lokale gidsen begeleide 
wandelingen, fietstochten en rondleidingen in het 
Land van Cuijk. 
Op de website: rondleidingen.
landvancuijk.nl staat een overzicht 
van alle groeteractiviteiten, 
inclusief de data waarop ze plaats-
vinden én hoe ze eenvoudig 
geboekt kunnen worden.
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Kermis in Groeningen 

Vorig jaar was de Kermis voor de eerste keer op 
schietterrein De Lemse Kuul in Groeningen. Dit 
was een groot succes: een prachtig terrein, een 
mooi terras en een wijds uitzicht zorgde er voor 
dat de Kermis zeker zo mooi was als de jaren 
ervoor! 

Ook DIT JAAR is de KERMIS op schietterrein DE 
LEMSE KUUL (Maasstraat 17) in GROENINGEN.

VRIJDAG 2 SEPTEMBER
Voorheen was de Kermis op zaterdag en zondag 
en werd er op maandag getoept. 
Dit jaar staat het TOEPEN niet op maandag maar 
op VRIJDAG op het programma!
Op VRIJDAGMIDDAG vanaf 15.00 uur is 
IEDEREEN van harte WELKOM om te komen 
toepen. De vraag is gesteld of er ook andere 
kaartspellen gespeeld mogen worden: uiteraard is 
dit ook mogelijk.

ZATERDAG 3 SEPTEMBER
Op ZATERDAG 3 september staan alle attracties 
om 15.00 uur startklaar! 
Jullie zijn welkom om TOUWTJE te komen 
TREKKEN, EENDJES te VANGEN, de roos te 
raken in de SCHIETTENT, een zakje lekkere 
snoepjes uit te zoeken in de SNOEPKRAAM of je 
uit te leven op de STORMBAAN. Dit is niet alles, 
er is NOG VEEL MEER te doen!
Met een KNIPKAART (€ 5,- voor 11 knipjes) 
kun je zelf langs de attracties gaan en 11 keer 
een attractie doen die jij leuk vindt! Ondertussen 
kunnen papa, mama, opa, oma en alle andere 
mensen GENIETEN van een lekker DRANKJE op 
het TERRAS.
Vanaf ongeveer 16.00 worden er HAMBURGERS 
gebakken: naar huis gaan om te eten is niet nodig 
.
’s AVONDS is er een GEZELLIG samenzijn: kom 
zeker een DRANKJE DOEN!

Zondag 4 september
Op ZONDAG is de Kermis al om 14.00 uur open!
Naast alle attracties en het gezellige terras is 
er zondagmiddag ook de KERMISLOTERIJ. 
Zoals elk jaar zijn er ook dit jaar weer vele mooie 
PRIJZEN te winnen! Deze prijzen worden beschik-
baar gesteld door ONDERNEMERS uit de regio: 
wij zijn enorm BLIJ met hun SPONSORING en 
willen nu alvast iedereen die wat sponsort enorm 
BEDANKEN! Wil jij ook iets sponsoren? Wat leuk! 
Wil je een berichtje sturen naar 0642990932
Ook op zondag staat er een FRIETKAR!
De attracties zullen rond de klok van 19.00/ 19.30 
uur sluiten. Het terras blijft open, dus blijf gezellig 
wat drinken!

Wij hopen jullie te zien op (één van de dagen van) 
de KERMIS in GROENINGEN op 
VRIJDAG 2-, ZATERDAG 3- en ZONDAG 4 
SEPTEMBER 2022

Dorpsquiz + finale ‘k Wèt’t: ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022 
Quizbundels 17.00 uur ophalen en 21.00 uur inleveren bij Bibliobeek te Vierlingsbeek

Finale-uitslag: Online tussen 23.00 en 24.00 uur

Volg ons op Facebook en Instagram: 'k Wèt't
Info: Stggroevie@gmail.com

Aanmelden via: www.vierlingsbeek-groeningen.nl

Dé dorpsquiz
van Vierlingsbeek
en Groeningen

2022!

Meld je
nu aan!
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ROOKMELDERS VERPLICHT IN 
IEDERE WONING VANAF 2022 

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere 
woning in Nederland rookmelders op te hangen. 
Deze verplichting bestaat al langer voor nieuw-
bouwhuizen, maar de regelgeving gaat ook voor 
bestaande bouw gelden. Bij brand vallen de 
meeste slachtoffers door het inademen van rook. 
Het invoeren van deze nieuwe regel heeft als 
doel het redden van levens. De meeste slacht-
offers vallen ‘s nachts door het inademen van 
rook. Het is namelijk zo dat je reuk ’s nachts niet 
werkt. Daarom is het uitrusten van je woning 
met voldoende rookmelders belangrijk. De rook-
melders detecteren de rook wel en zullen je 
alarmeren. Je gehoor werkt nog perfect namelijk 
wanneer je slaapt.

Rookmelders worden verplicht voor 
elke woonverdieping in elk huis. 
Is een zolder een niet-verblijfsruimte, dan is een 
rookmelder niet verplicht. Is er in een woning 
een afgesloten gang die een verdieping erboven 
verbindt met buiten en die als vluchtweg kan 
worden gebruikt, dan is ook daar een rookmelder 
verplicht.

Voor speciale ruimtes, zoals een garage, werk-
plaats, atelier of keuken, is een rookmelder niet 
verplicht maar wel te overwegen.

Er bestaan ook rookmelders die een 
koolmonoxide-alarm kunnen geven. 
Koolmonoxidemelders zijn aan te bevelen op 
plaatsen waar een cv-ketel, een geiser of een 
houtkachel staat of hangt.

Waar moet ik op letten als ik  
rookmelders ga kopen?
Het is belangrijk dat alle rookmelders in je woning 
een CE-keurmerk hebben en voldoen aan de 
NEN-14604. Goedkope rookmelders met een 
onbekend merk zijn vaak onbe-
trouwbaar. Op de website van 
Brandweer Nederland, brandweer.nl, 
lees je meer informatie over diverse 
soorten rookmelders én hoe je ze 
het beste kunt ophangen.

In dit dorpsblad hadden we al gemeld dat het 
Groenings Koor weer op volle toeren draait. Op 
deze foto staan we bijna allemaal en is vlak voor 
een repetitie genomen.

We hebben al een heel programma achter ons 
liggen. Hierbij een kort overzicht:

De Dodenherdenking en de Pinkstermis liggen 
alweer in het verleden. Hoewel onze bijdrage maar 
klein was, waren we toch blij actief deel te kunnen 
nemen aan de herdenking op 4 mei. Maar het 
eerste echte optreden van het koor was toch de 
mis op Eerste Pinksterdag. Het was alweer 3 jaar 
geleden dat we met het Gilde deze openluchtmis 
konden verzorgen. We kozen voor oud en nieuw 
repertoire en al met al was het als vanouds een 
prachtige bijeenkomst. De weergoden waren ons 
gunstig en het begon pas te regenen toen het koor 
alweer thuis was.

Op 2 juli hadden we een extra repetitiedag. Op 
deze dag zijn we “versneld” en zonder stress 
nieuw repertoire gaan instuderen. We hadden twee 
dirigenten en we konden dus lekker doorwerken. 
Enkele dames van het koor hebben ons voorzien 
van een heerlijke lunch met soep en broodjes. Er 
is hard gewerkt door alle leden en iedereen was 
aan het eind van de dag moe. Maar we kunnen 
terugkijken op een mooie dag en we zijn weer een 
stapje verder.

De officiële koorafsluiting zal zijn op 15 juli. Daarna 
gaan we aan een welverdiende zomervakantie 
beginnen.
We pakken de repetities op 29 augustus weer 
op. Niet lang daarna, op 16 oktober, staat een 
koffieconcert in Vortum Mullem gepland. Nader 
programma en aankondiging volgen natuurlijk 
weer via Globaal. Maar reserveer de datum vast in 
de agenda.

De uitnodiging om eens te komen kijken op 
een repetitie (maandagavond om 19.45 uur in 
Gryphus), of van zingen in een koor een goed 
voornemen te maken na de zomervakantie, blijft 
altijd staan, U bent zeer welkom.

Het Groenings Koor wenst u een goede zomer toe 
en tot ziens!
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Hallo allemaal,
Wij zijn op donderdag 23 juni naar de Efteling 
geweest met groep 8! 
Dit was super gezellig, het was alleen wel druk in 
de Efteling. 
Daarna hebben we lekker frietjes gegeten bij de 
Wildeman! Dit was uiteraard ook geslaagd! 
Jullie allemaal bedankt!! 
Want als jullie geen flessen hadden gegeven aan 
ons, hadden we nooit naar de Efteling kunnen 
gaan!

Groetjes, 
Noor en Lola
Namens groep 8

Zaterdag 2 juli waren onze gasten uitgenodigd 
voor een verwenmiddag.
Liefst 50 deelnemers mochten we verwelkomen.
De middag begon met een kopje koffie en een 
stukje vlaai. 
De gasten konden hun nagels laten manicuren 
en lakken, hun handen laten masseren, er was 
aandacht voor bodyverzorging van top tot teen 
en verder kon men meedoen met ritmische oefe-
ningen en dansen. 
Ook de inwendige mens werd niet vergeten.

Vierlingsbeek
Groeningen

Rond 3 uur kwam de voorzitter van de 
Zonnebloem Land van Cuijk. Joke van Erck. 
binnen die een verrassing meebracht.
Tinie Teunesen mocht naar voren komen en werd 
door Joke gehuldigd voor 25 jaar Zonnebloem vrij-
willigerswerk. Na een mooie toespraak kreeg Tinie 
het gouden speldje van de  Zonnebloem opgespeld 
en een oorkonde uitgereikt. Verder werd haar het 
Zonnebloem waarderingsbeeldje en een mooi boeket 
overhandigd. Ook de eigen Zonnebloemafdeling 
verraste haar met een bloemenboeket.

Wij mogen terugkijken op een fijne middag.
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op dinsdag 16 augustus 2022
in gemeenschapshuis 

Joffershof

met gezellige muziek van

‘enjoy’ 
uit Bergen

Aanvang  13.30 uur

U komt toch ook !!!

KBO Vierlingsbeek/Groeningen nodigt iedereen van 
50 jaar en ouder uit voor het

KIENDATA KBO
Op 22 juli en 12 augustus kan men weer kienen in 
gemeenschapshuis Joffershof. Aanvang 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN
Onderstaande vaste activiteiten worden 
georganiseerd 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 - 15.45 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

Spoor12 van De Ent viert eenjarig bestaan

‘Een thuis van huis’

Spoor12 bestond op 1 juli 2022 één jaar. In het 
karakteristieke pand aan de Spoorstraat 12 in 
hartje Vierlingsbeek wonen drie mannen met 
een verstandelijke beperking onder begelei-
ding. Spoor12 is een van de onderdelen van 
welzijns- en zorgorganisatie De Ent, waarvan 
Nico Kolenberg en Marjan Sonnemans de 
eigenaren zijn. Sinds kort vormen zij met hun 
zonen Lennart en Oscar de directie.

Nico Kolenberg en Marjan Sonnemans.

“De Ent, welzijn en zorg is een kleinschalige orga-
nisatie”, vertelt Nico, die samen met zijn vrouw 
Marjan in november 2009 aan de Spoorstraat 
in Vierlingsbeek een gezinshuis startte. “Ja, dat 
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kleinschalige is een bewuste keuze. Wij houden 
van het persoonlijke contact en denken en weten 
uit ervaring dat die korte lijnen voor onze mede-
werkers en onze verschillende doelgroepen, 
pleegkinderen, jongeren met een verstandelijke 
beperking en ouderen, het beste zijn. Dat geldt 
ook voor de drie jongemannen in Spoor12. Ook zij 
kunnen dag en nacht rekenen op de steun van een 
vast, hecht en enthousiast team om zich heen.” 

De drie woonden al langer in het huis, maar 
sinds een jaar onder de vlag van De Ent. “Wij zijn 
begonnen met pleegzorg voor kinderen en jong-
volwassenen, soms met een beperking”, legt 
Marjan, die meer dan dertig jaar in het (speciaal) 
onderwijs zat en daarin veel praktijkervaring 
opdeed, uit. “Waarom? Nou, gewoon, omdat wij 
vinden dat ieder kind het recht heeft om een zo 
mooi mogelijk mens te worden. Ook zij die niet 
thuis bij hun ouders kunnen opgroeien. Bij ons 
groeien ze op midden in de samenleving, in een 
gewoon dorp, in een gewoon gezin. Wij bieden 
hen zogezegd een thuis van huis, de mogelijkheid 
om op te groeien tot volwaardige medeburgers 
met hun eigen identiteit, mensen die hun plek 
hebben in de maatschappij. De Ent is eigenlijk 
een groot gezin, maar tegelijkertijd een huis en 
een onderneming. Met een lach: “Zonder bureau-
creatie, met korte en overzichtelijke lijnen en een 
heldere communicatie.” 

Hun drie kinderen, die inmiddels het huis uit zijn, 
weten niet beter dan dat er altijd (pleeg)kinderen 
bij hen woonden. Meestal voor langere tijd, 
anderen voor crisisopvang. “Natuurlijk is dat niet 
altijd even gemakkelijk”, zegt Nico, ondanks al zijn 
ervaring als begeleider, manager en beleidsme-
dewerker in de gehandicaptenzorg, eerlijk. “Want 
sommige kinderen hebben echt wel een rugzakje 
bij zich, maar wij en ook onze kinderen ervaren het 
als een enorme verrijking in ons leven. Want wat 
is er nou mooier dan kinderen zich zien ontwik-
kelen op hun levenspad? Dat je ze kunt helpen 
hun eigenwaarde te vergroten? Wat we toen niet 
wisten en nu wel is: wat hebben we er, naast alle 
moeizame momenten, vooral ongelooflijk veel 
plezier en liefde voor teruggekregen! Daar kan 
geen geld tegenop. Sommige kinderen maken al 
meer dan twintig jaar deel uit van ons leven.”

Naast het ecologische gezinshuis op de 
Klaphekken is gRoots35 aan de Grotestraat in 
Vierlingsbeek een andere tak van De Ent. Daar 
wonen drie jongeren, al dan niet met een verstan-
delijke beperking, die begeleiding op maat 
krijgen. Ut Bènkske in het voormalige bankge-
bouw in Vortum-Mullem bestaat uit twee royale 
appartementen waarin vanuit De Ent woonbe-
geleiding wordt geboden. “Dat is ook het fijne 
voor nieuwe medewerkers die bij ons komen 
werken”, vindt Marjan. “Wij geven hen de kans 
verschillende doelgroepen te leren kennen. Denk 

hierbij aan kinderen, jongeren met een verstan-
delijke beperking en ouderen. Die mix zie je ook 
terug in de dagbesteding Allesbijeen, die we in 
september 2015 in gemeenschapshuis Joffershof 
in Vierlingsbeek zijn gestart. Allesbijeen is een 
dagbesteding voor mensen uit het dorp en de 
regio die behoefte hebben aan opvang overdag, 
waarin zij op professionele wijze worden begeleid, 
een plek voor jong en oud. Afhankelijk van de 
ondersteuningsvraag wordt hen een programma 
op maat aangeboden. Alle mensen die behoefte 
hebben aan een fijne, zinvolle dagbesteding zijn 
van harte welkom bij Allesbijeen.” 

Mensen handvatten bieden om te participeren 
in de samenleving. Begeleiden en opvoeden, 
kansen geven en zichzelf helpen ontplooien. 
Met oog voor het individu, maar zeker ook voor 
de samenleving. Samen met andere professio-
nals en vrijwilligers. Vanuit hun idealen maakten 
Nico en Marjan ooit samen de maatschappelijke 
keuze waarin ze dicht naast jonge en/of kwetsbare 
mensen wilden gaan staan. “We willen mensen het 
gevoel geven dat ze ertoe doen. Want het gebeurt 
naar onze zin te vaak dat mensen, jong en oud, 
zomaar aan de kantlijn komen te staan, terwijl 
iedereen zijn of haar talenten heeft. Alleen krijgt 
niet iedereen de kans die te ontwikkelen. Wij willen 
onze mensen een omgeving bieden waarin zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen en maximaal kunnen 
deelnemen in de samenleving. Met oog voor het 
individu, maar zeker ook voor de omgeving en 
een duurzame wereld.” Met een lach: “Het is niet 
voor niks dat we in een energieneutraal gezinshuis 
wonen en bewust niet willen vliegen.”

Spoor12, dat op zondag 17 juli zijn eenjarig 
jubileum viert met de onthulling van een nieuw 
naambord aan de gevel van het pand, heeft nog 
ruimte voor een nieuwe bewoner. Mensen met een 
PGB kunnen hier terecht. Belangstellenden, of 
mensen die interesse hebben om bij ‘het gouden 
team’ van Nico en Marjan te komen werken, 
kunnen zich bij hen melden. De Ent werkt onder 
meer samen met stichtingen Dichterbij en Unik en 
de kinder- en jeugdzorg.

Voor meer informatie:
De Ent, een thuis van huis, 
Klaphekken 1a, 
5821 AR Vierlingsbeek, 
telefoon 0478-630754. 
E-mail: info@de-ent.nl. 
Website: www.de-ent.nl. 
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Bevolkingsonderzoek 
borstkanker in Vierlingsbeek

José S. is 69 jaar en doet al sinds haar vijftigste 
mee aan het onderzoek. “Ik vind het belang-
rijk dat een afwijking in mijn borsten zo snel 
mogelijk wordt ontdekt. Dan is de kans op 
genezing groter.”

Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg  
bij zijn
Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De 
meesten zijn ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen 
alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een uitno-
diging voor dit onderzoek. Dankzij het gratis 
bevolkingsonderzoek overlijden jaarlijks tussen de 
850 en 1075 vrouwen minder aan borstkanker.

Mammografie
Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgen-
foto’s van de borsten. Voor een goede beoordeling 
van de röntgenfoto worden de borsten samen-
gedrukt. José: “Sommigen merken er bijna niets 
van, maar in het verleden vond ik het onderzoek 
weleens gevoelig. De screeningslaborante vertelde 
me dat het helpt om te ontspannen.” 

COVID-19 
Vanwege het coronavirus zijn verschillende 
maatregelen genomen om veilig te kunnen 
screenen binnen de COVID-richtlijnen. Daardoor 
kunnen het bevolkingsonderzoek en de aanslui-
tende zorg veilig en met goede kwaliteit worden 
georganiseerd. 

Uitnodiging komt tijdelijk later 
Door een landelijk tekort aan screeningslaboranten 
is het niet mogelijk om vrouwen elke 2 jaar uit te 
nodigen voor het bevolkingsonderzoek. De vertra-
ging in het uitnodigen is door het coronavirus nog 
groter geworden. Daarom is besloten de periode 
tussen 2 uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar 
maximaal 3 jaar. Als we voldoende nieuwe mede-
werkers hebben opgeleid, kunnen vrouwen weer 
iedere 2 jaar uitgenodigd worden. 

Gelijk aanbod 
Het bevolkingsonderzoek moet voor alle vrouwen 
in Nederland gelijk zijn. Dat is op dit moment 
niet zo. In de ene regio moeten vrouwen langer 
wachten op het onderzoek dan in een andere 
regio. Om de verschillen te verkleinen, kan het 
zijn dat het onderzoek op een andere locatie 
plaatsvindt.

Vierlingsbeek 
Vrouwen uit Vierlingsbeek met de postcodes 5821, 
5823 t/m 5826 worden voor deze ronde van het 
bevolkingsonderzoek uitgenodigd. Het onder-
zoekscentrum is van medio juli 2022 tot en met 
eind augustus 2022 te vinden op de parkeerplaats 
rechts achter het Viecuri Medisch Centrum, 
Merseloseweg 130, 5801 CE te Venray. 
LET OP: alle cliënten van de standplaats 
Vierlingsbeek worden deze ronde uitgenodigd 
in standplaats Venray.

Van Bevolkingsonderzoek Zuid naar 
Bevolkingsonderzoek Nederland
Vanaf 1 januari 2022 gaat Bevolkingsonderzoek 
Zuid door als Bevolkingsonderzoek Nederland. Dit 
is onder meer te zien aan een nieuw logo op het 
(mobiele) onderzoekscentrum.

Meer informatie
Onze informatielijn is op werkdagen 
tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar 
via telefoonnummer 
088 00 01 340.  
Meer informatie vindt u op  
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl

Shirts voor Land van Cuijkse 
Vierdaagselopers

De gemeente Land van Cuijk geeft gratis 
shirts uit voor de lopers van de Nijmeegse 
Vierdaagse. Op deze manier zijn de Land van 
Cuijkse wandelaars goed herkenbaar en zetten 
we Land van Cuijk op de kaart. Vergeet niet je 
bewijs van inschrijving en ID mee te nemen als 
je het shirt komt ophalen.

Uitreiking shirts in tijdvakken
Op woensdagavond 13 juli wordt er vanaf 20.00 
uur een inloopavond in de publiekshal van het 
gemeentehuis Cuijk georganiseerd van 20.00 tot 
22.15 uur. Om deze avond zo goed mogelijk te 
laten verlopen, wordt er gewerkt met tijdvakken. 
Waarnemend burgemeester Hillenaar zal deze 
avond even aanwezig zijn. De beschikbare maten 
van de rode unisex shirts zijn S, M, L, XL, XXL en 
XXXL. Op=Op!

Inwoners uit de kernen zijn volgens onderstaand 
tijdvak van harte welkom: 
20.00 - 20.45: Boxmeer, Beugen, Oeffelt, 
Rijkevoort, Sambeek, Vortum-Mullem, Groeningen, 
Vierlingsbeek, Overloon, Holthees, Maashees 



10

20.45 - 21.15: Cuijk, Sint Agatha, Linden, Katwijk,  
Beers, Haps, Vianen
21.15 - 21.45: Grave, Escharen, Gassel, Velp
21.45 - 22.15: Mill, Langenboom, Sint Hubert, 
Wilbertoord, Sint Anthonis, Landhorst, Ledeacker, 
Oploo, Stevensbeek, Wanroij, Westerbeek

Ben je als deelnemer niet in de gelegenheid bij 
deze inloopavond aanwezig te zijn, dan kun je 
het shirt op 14 of 15 juli tijdens de openingstijden 
ophalen bij de receptie van het gemeentehuis 
Cuijk. Op maandag 18 juli is de laatste ophaal-
mogelijkheid tussen 16.00 en 17.00 uur in het 
gemeentehuis Cuijk.

Voor eventuele vragen kun je mailen naar  
kabinet@landvancuijk.nl

Soepverkoop voor Stichting Lotta 
tijdens Vierdaagse

Serviceclub Raam & Maas verkoopt op vrijdag 22 
juli bij doorkomst in Beers voor de 5de keer met 
veel succes huisgemaakte soep en koffie voor het 
goede doel.

Dit jaar hebben zij ervoor gekozen om de 
opbrengst van de verkoop aan Stichting Lotta te 
schenken.

Iedereen is vrijdag 22 juli van harte welkom om 
onze heerlijke soep of een kopje koffie te komen 
nuttigen bij Grotestraat 27 in Beers.

Hoort, zegt het voort.

Dorrie van de Ven

Stichting Lotta is een Samen naar School klas.

Opgericht door Anneke Joren-Roelofs uit 
Groeningen.

Een bijzondere klas in een gewone school.
Bij Stichting Lotta zie je kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand en/of beperking 
en op gezette tijden ook kinderen van de 

samenwerkingsscholen en het dagverblijf. Zij 
spelen en leren dan samen. De kinderen krijgen 
een ontwikkelingsgericht aanbod, afgestemd 
op hun eigen niveau. Bij Stichting Lotta hebben 
de kinderen ook hun speelleermomenten op 
de samenwerkingsschool, altijd met indivi-
duele begeleiding vanuit de Lotta-klas. Deze 
zorgkinderen kunnen nu dicht bij huis, met buurt-
genootjes naar school.

Stichting Lotta heeft een vestiging in de 
Jenaplanschool in Boxmeer en het Kind Centrum 
in Mill

Op de hoogte blijven over 
vliegbasis de Peel

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikke-
lingen op vliegbasis de Peel, in verband met de 
eventuele komst van F35 jachtvliegtuigen, dan 
kunt u zich abonneren op de digitale nieuws-
brieven van zowel de gemeente Land van Cuijk 
als van de gemeente Venray.

Dit kan via de site van de 
gemeente Land van Cuijk  
https://www.gemeen-
telandvancuijk.nl/
heropening-luchthaven-de-peel

onder “Op de hoogte blijven” of rechtstreeks een 
mail sturen aan communicatie@landvancuijk.nl. met 
het verzoek om toezending van de nieuwsbrief.

Voor de nieuwsbrief van de 
gemeente Venray kunt u zich 
aanmelden via de site  
www.venray.nl/heropening-
vliegbasis-de-peel en dan 
klikken op de link “Op de hoogte 
blijven”. De eerste nieuwsbrief 
verschijnt in de zomer.

Zoals ik eerder al meldde kunt 
u zich ook abonneren op de 
nieuwsbrief van Defensie onder 
https://www.defensie.nl/onder-
werpen/luchthavenbesluiten/
luchthavenbesluit-de-peel/
contact of direct een mail sturen 
naar infomatiedepeel@mindef.nl. 

Fons Opheij

Namens dorpsraad Vierlingsbeek en werkgroep 
de Peel zuidelijk deel gemeente Land van Cuijk

Mijn contactgegevens zijn  
elsenfons@gmail.com 
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Per vliegtuig naar Lourdes !!

Lourdesgroep Maas en Peel organiseert dit 
jaar nog 1 reis naar Lourdes, en wel van 12 
t/m 17 september met het vliegtuig. Het is een 
medische verzorgende reis, dat wil zeggen dat er 
Nederlandse artsen en verpleegkundige met ons 
mee gaan. U reist met de groep van Smakt e.o. 
en er gaan natuurlijk ook vrijwilligers mee die daar 
waar nodig is u hulp bieden door b.v. een rolstoel 
te duwen. We reizen onder de vlag van “Het 
huis voor de Pelgrim”. Wij bieden u een geheel 
verzorgd programma aan. Bent u toevallig CZ 
verzekerd en hebt u een medische achtergrond, 
dan kunnen wij voor u een korting aanvragen 
van ruim € 600,00. Voor meer informatie kunt 
U contact opnemen met Cristien Goumans, tel: 
0623532814. Zij kan u hierover alles vertellen, en 
als u het wilt komt zij persoonlijk bij u thuis voor 
al uw vragen te beantwoorden. Let op, er zijn nog 
maar enkele plekken vrij.

Muurschilderingen bij Poli KNO

Een mooi project van de Vrienden van het 
Maasziekenhuis zie je terug op drie wanden 
van de polikliniek keel-, neus- en oorheel-
kunde. Vindingrijke ideeën van de KNO-artsen 
zijn door Berry Geurts vertaald in muurschilde-
ringen. Zij schilderde Mees en Jopie, de voor 
kinderen bekende ‘mascottes’ van het zieken-
huis, op de lege witte wanden. 

Door Wanda Laarakkers

Na een verbouwing van de spreekkamers van de 
polikliniek keel- neus- en oorheelkunde (KNO) 
keken de patiënten tegen drie lege witte wanden 
aan. Dat moest anders, vonden de artsen. Ze 
klopten bij Berry Geurts aan. Naast haar werk als 
pedagogisch medewerker in het ziekenhuis kan 
Berry namelijk ook fantastisch schilderen. Samen 
bespraken ze de verschillende ideeën en deden 
inspiratie op. Berry: “Hoe fijn mag en kan het 
zijn om met een bundeling van ieders kwaliteiten 
voor onze vaak jonge patiënten en bezoekers van 
betekenis te mogen zijn?” 

Berry Geurts bij een beschilderde wand Foto 
Marga Nuijs

Instrumenten zoeken als afleiding
Omdat de bezoekers van de poli KNO vooral 
ook kinderen zijn, werd besloten de wanden te 
beschilderen met de ‘mascottes’ van het zieken-
huis. Mees, het mannetje herkenbaar aan zijn 
rood-witte shirtje kijkt, omringd door instrumenten 
waar een KNO-arts mee werkt, in het oor van een 
konijn. Dat konijntje zullen kinderen herkennen 
als Jopie die al jaren vrolijk rondhuppelt op de 

Kinderafdeling. Elke beschildering is anders en 
uniek. KNO-arts Hans Kruit: “Het is heel leuk 
geworden en we hebben al veel positieve reacties 
gehad van kinderen en volwassenen. Behalve 
dat het er gezellig uitziet hebben de beschilde-
ringen ook een functie. Wanneer er afleiding nodig 
is, leg ik een instrument op tafel en vraag of het 
kind dat wil zoeken op de afbeelding. Het is fijn 
dat dit project door de stichting Vrienden van het 
Maasziekenhuis mogelijk is geworden.”

De Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis zet 
zich belangeloos in voor een nog 
leefbaarder, aangenamer, sfeervoller, 
en aantrekkelijker Maasziekenhuis.
Wilt u stichting Vrienden van het 
Maasziekenhuis steunen? Kijk op 
www.vvhm.nl/doneren

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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website
Dorpsblad Globaal
www.dorpsbladglobaal.nl

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                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Diverse vaste planten

Karin Martens - 06-25523444
Voortweg 11 - 5826 AG - Groeningen

Vele soorten vaste planten
verkregen vanuit hobby.

Te koop

24

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

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

� adverteren
doet verkopen
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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

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
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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

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

 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 

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

Warme Bakker Degen
Reclame: 18 t/m 23 juli
  Kersenvlaai  € 8,80
  Bruin meergranen donker € 3,05
  Ham-kaas croissant € 1,30

Reclame: 25 t/m 30 juli
  ¾ Kersenyoghurtvlaai € 10,60
	  Wit meergranen mais € 3,05
  Roomboter croissant € 0,85

Irenestraat 2  Overloon
Tel.: 0478-641214 

E-mail: bestelling@bakkerijdegen.nl   
Webshop:bakkerijdegen.nl

ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl
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.......... 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 

Ze komen weer … 
de chef-koks van Bruur Culinair uit Boxmeer. Op 23 en 
24 juli verzorgen Guido en Dion een culinair 4-gangen-
diner waarbij de moestuin van de Boergondische Tuijn in 
Sint Anthonis centraal zal staan. 
Waar: de tuin van B&B Perron 22, Spoorstraat 22, 
Vierlingsbeek (bij slecht weer binnen) 
  
Aanvang: zaterdag 18.30 uur / zondag 16.00 uur 
  
Prijs: € 50,00 voor 4 gangen, exclusief drank 
  
Wil je dit ook niet missen? 
Reserveer dan via Anneriet: 0646255163 
of per e-mail: perron22@xs4all.nl 

� adverteren
doet verkopen
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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 (geen spoed) 
 Wijkagent Cyril van den Bosch,
 via politie.nl (Mijn Buurt)
0800-7000 Anoniem bellen
0900-0904 Brandweer (geen spoed)
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

24

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

Installatievakwinkel Overloon-Mill

korting op allle
rookmelders!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20 % Actie 
geldig t/m
augustus

2022

 

 

DIVERSE VENTILATOREN 
VERKRIJGBAAR BIJ ABC! 

  
 
  

VACATURE
Schoonmaak  basisschool
Laurentiushof  Vierlingsbeek
15 uur p/w  (vanaf 14.30 uur)

mark@icsgroep.nl  |  06-53118425


