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32e jaargang no. 18     27 september 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag 

3 oktober 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Onderscheiding voor Geert Heijnen

Tijdens de viering van het 40-jarig jubileum van TV Vierlingsbeek ontving Geert Heijnen onlangs de 
Gemeentelijke Speld van Verdienste.

Burgemeester Van Soest reikte de gemeentelijke onderscheiding uit vanwege de tomeloze inzet van 
Heijnen voor de tennisvereniging. 
Geert Heijnen is sinds 1987 lid van de tennisclub en vanaf 1998 secretaris van de vereniging. 
Hij verzorgt de ledenadministratie, bereidt de bestuursvergaderingen voor en maakt de notulen. 
Daarnaast is hij contactpersoon voor leveranciers en sleuteladres voor de leden. 
Ook kan er altijd een beroep op hem worden gedaan voor een klusje. 
Tijdens de renovatie van de kantine was hij zelfs wekenlang elke avond aan het klussen.

Op de foto Geert Heijnen samen met zijn zoon Mark in de vernieuwde kantine van de tennisclub.         
 
Foto: Rikus ten Brücke. 
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Van de redactie:
●	 Ze staan er al weer even maar ze zijn o zo 

leuk: de vrolijk versierde fietsen die iedereen 
fleurig van harte welkom heten in 

 Groeningen. Van waar je het dorp ook 
 binnenkomt: dat is nog eens leuk 
 binnenkomen!
●	 Dhr. Geert Heijnen heeft de gemeentelijke 

Speld van Verdienste ontvangen! Al 40 jaar 
lid van TV Vierlingsbeek. En waar vind je ze 
nog: secretarissen die ook nog mee 

 klussen! Inmiddels is het hele gezin en ook 
familie "besmet"met het tennis virus en alles 
daar om heen.

 Van harte gefeliciteerd Geert ( en familie)!!.
●	 De herfst heeft zijn intrede gedaan. 
 "Het is weer voorbij die mooie zomer"!!!

AGENDA
2017
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
28 sept Groenings koor: bloemenactie
30 sept Ophalen oud papier:  
  Herleving, tel. 06-48236890
30 sept KBO: Dag van de Ouderen in ‘t Joffershof
3 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
4 okt VOVG: Museum voor nostalgie en 
  techniek Langenboom
7 okt Fietsen met 1 of 2 gidsen door het
  “Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur 
  vanaf Herberg Thijssen Lengte van de  
  tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
7 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
9 okt Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
11 okt KBO: Spellenmiddag met kinderen
14 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
16 okt VOVG: Workshop pompoenen bewerken
20 okt Gryphus: cabaret: Martijn Kardol; Bang
  (try-out); zaal open: 20.30 uur

25 of  KBO: 
26 okt Excursie PSV Stadion
28 okt Ophalen oud papier:
  Volharding, tel. 06-51823265
28 okt Bèkse Biercantus 2017
29 okt Optreden Van Heure Zinge op
  Fonkelfestival Helmond
4 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis 
  aanvang 19.00 uur
7 nov VOVG: Fitness en Fysiotherapie
  van Dongen
7 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
12 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal en   
  Jeugdprins(es)enbal
13 nov Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
16 nov KBO: Herfstwandeling
19 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: 
  Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en  
  Groeningen
22 nov KBO: Sinterklaasviering in ’t Joffershof
23 nov VOVG: Sinterklaas
24 nov Gryphus: cabaret: Youssef El Mousaoui;  
  Helemaal Alleen; zaal open: 20.30 uur
25 nov Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
25 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
10 dec VOVG: Kerstmarkt
11 dec Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
13 dec VOVG: Kerstviering
15 okt Gryphus: cabaret: William Boeva; 
  Reset (try-out); zaal open: 20.30 uur
17 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
19 dec KBO: Kerstviering in Concordia
19 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
30 dec Ophalen oud papier:
  Gilde, tel. 06-43246914
30 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.
2018
6 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
13 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant (met Jeugd), “wat de gek  
  ervoor geeft”
13 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
17 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
20 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
26 jan Gryphus: cabaret: Emiel van der Logt;  
  Stop Met Huilen; zaal open: 20.30 uur
27 jan Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
28 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
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2+3 febr CV de Keieschieters: 
  Zittingsavonden
8 febr CV de Keieschieters: Bezoek aan
  Volharding
11 t/m 
13 febr CARNAVAL
12 febr  CV de Keieschieters: 
  Jeugdprinsenreceptie
24 feb Ophalen oud papier:
  Volharding, tel. 06-51823265
2 mrt Gryphus: cabaret: Rob Scheepers; 
  Kom Maar Op (try-out); zaal open: 
  20.30 uur
31 mrt Ophalen oud papier:
  ZEV, tel. 06-54661196
28 apr Ophalen oud papier:
  Gilde, tel. 06-43246914
17 t/m  PLUS Wandel4daagse i.s.m.
20 mei Stichting JOC
26 mei Ophalen oud papier:
  Herleving, tel. 06-48236890
23 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de
  Maas
30 juni Ophalen oud papier:
  Volharding, tel. 06-51823265
29 en Gilde van Groeningen: 
30 juni Gildenfestijn in Groeningen op het 
  Gildeterrein aan de Maasstraat
1 juli Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in  
  Groeningen op het Gildeterrein aan de  
  Maasstraat
28 juli Ophalen oud papier:
  ZEV, tel. 06-54661196
25 aug Ophalen oud papier:
  Gilde, tel. 06-43246914

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

HUISARTSENPRAKTIJK 
MOSCH- MOSCH-VAN DEN BORN 

Heeft u diabetes, een hart-, long- of nierziekte? 
Of bent u 60 jaar of ouder?
Dan kunt u ernstig ziek worden van de griep. De 
jaarlijkse griepprik kan dat voorkomen.
  
De jaarlijkse griepvaccinatie zal plaatsvinden op 
woensdag 25 oktober in de praktijk. 
U krijgt hiervoor een oproep thuisgestuurd. 
Wilt u deze brief meenemen?
Mocht u geen oproep hebben gekregen, maar 
toch tot de bovenstaande groep behoren, dan 
kunt u toch gewoon komen. 
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de 
praktijk.

Woensdag 25 oktober 2017 in de praktijk
Letters   A-D 15.30-16.00 uur
Letters   E-J 16.00-16.30 uur
Letters   K-R 16.30-17.00 uur
Letters  S-Z 17.00- 17.30 uur

KERKBERICHTEN

Rozenkransgebed in oktober (Mariamaand) in de 
Mariakapel van de Laurentiuskerk te Vierlingsbeek, 
op dinsdagavond aanvang 19.00 uur

✹	 2 oktober
✹	 10 oktober
✹	 17 oktober
✹	 24 oktober
✹	 31 oktober

Allerzielenviering 2017 op zondag 5 november
✹	 14.00 uur in de Mariakapel te Vierlingsbeek
✹	 15.00 uur op het Kerkhof in Maashees

Communievoorbereiding 
Deze week wordt weer een start gemaakt met de 
voorbereiding van de Eerste Communie. 
In de eerste week van oktober worden op verschil-
lende locaties in de parochie ouderavonden ge-
pland. Op 9 oktober is deze in Overloon. De ouders 

van de kinderen uit groep 4 worden hiervoor uitge-
nodigd en ontvangen tijdens deze avond meer 
informatie over het project en de planning.
De start van het communie project staat gepland 
voor begin november. 

Contactpersoon parochie MMK 
Jantje Bax, pastoraal werkster, 
bax@parochiemariamoedervandekerk.nl 

Beste ouders van kinderen in de groepen 4 en 5 
van de basisschool, 

In de Parochie Maria Moeder van Kerk zijn drie de-
zelfde informatieavonden voor de eerste Heilige 
Communie 2017-2018 gepland op onderstaande 
data en locaties:
* Op dinsdag 3 oktober van 20.00 - 21.00 uur 

in het parochiecentrum Maria Moeder van de 
Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis;

*  Op donderdag 5 oktober van 20.00 - 21.00 uur 
in de pastorie van San Salvatorkerk, Kerkplein 
4, 5441 BE Oeffelt;

*  Op maandag 9 oktober van 20.00 - 21.00 uur in 
de pastorie van de H. Theobaldus kerk, 

 14 Oktoberplein 9, 5825 CC Overloon.
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Op deze avond krijgt u uitleg over de eerste Heilige
Communie zelf, de communievoorbereiding, het 
project waarmee gewerkt wordt en is er gelegen-
heid om vragen te stellen. Bovendien ontvangt u 
op deze avond het aanmeldingsformulier. U wordt 
verzocht het aanmeldingsformulier binnen één 
week in te leveren bij de communiewerkgroep ter 
plaatse of op te sturen naar/ af te geven bij het 
parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, 
Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis. 

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om 
op één van deze avonden aanwezig te zijn, dan 
kunt u een e-mail sturen naar 
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl 
of bellen naar 0485-471246 (op werkdagen van 
9.00 - 12.30 uur behalve donderdags) en zenden 
wij u een formulier toe. 

Met vriendelijke groet,
namens pastoor Van der Sluis

Mevrouw Jantje Bax
Pastoraal werkster parochie Maria Moeder van de 
Kerk
E-mail: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl
Telefoon: 06 - 30 51 76 29
Adres: Lepelstraat 13a | 5845 BK | Sint Anthonis
Website: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Groots jubileum.

Zondag 1 oktober a.s. is het al weer 40 jaar gele-
den dat Lia Rijnen aan de slag ging bij de familie 
Verbeeten. Een paar weken later zou Verbeeten 
een nieuwe grote supermarkt gaan openen aan de 
Vierlingsbeekseweg in Overloon en daarom was er 
extra man(vrouw)kracht nodig om de klanten van 
dienst te kunnen zijn. Lia, de jongste van Sjef en 
To Rijnen uit Groeningen werd uiteindelijk de keu-
ze. De familie Verbeeten was bekend met het gro-
te gezin van Rijnen. Marietje, Chris en Jos gingen 
haar al voor. Trouwe, nette, vriendelijke, eerlijke en 
hardwerkende mensen.
Dat maakte een sollicitatiegesprek toch wat anders 
dan dat dat tegenwoordig gaat. Op een bankje 
in de tuin werd gesproken over koetjes en kalfjes. 
Over de voorkeuren van werktijden. (dat maakt niks 
uit, zeg maar wanneer ge ons nodig het) Over hoe-
veel uren. (doe maar zoveel mogelijk)……………
Goed. Dan kun je op 1 oktober aan de slag. Een 
zaterdag??????? Jazeker. Dat kwam goed uit met 
inwerken. Lia moest vleeswaren en kaas leren snij-
den. De kassa moest ze kunnen. Inpakken van 
de winkel. En bovenal. Klantvriendelijk zijn. Dat 
stond en staat voorop. Dat ze nu, 40 jaar later nog 
steeds haar beste beentje elke dag voorzet is toch 
wel bijzonder.

Zaterdag 30 september kunnen alle klanten tussen 
9.00 en 13.00 uur bij Lia op de koffie komen. Dan 

trakteert ze op koffie met een lekker stuk van de 
reuzevlaai. Ook heeft ze enkele speciale Lia-aan-
biedingen bedacht. Bijvoorbeeld ItaLIAaanse wijn, 
Roerbakgroenten ItaLIAaans en TagLIAtelle, na-
tuurlijk allemaal met 40% korting. 

En komt het goud ook nog?
Met de huidige pensioenleeftijd in het vooruitzicht 
kan het zomaar zijn dat we in 2027 het gouden 
ambtsjubileum met Lia gaan vieren. En daar-
na………..dan kan ze nog altijd vrijwilligerswerk 
gaan zoen, zoals het boodschappen doen voor de 
ouderen, ouderen ophalen om zelf te gaan winke-
len of misschien wel ouderen helpen met het doen 
van hun E-commerce aankopen.
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EXPEDITIE BEEK WAS GEWELDIG! 
 
Op 10 september jl. was het een drukte van jewelste in 
Vierlingsbeek. Terwijl vele smartlappenkoren en 
kapellen op prachtig aangeklede locaties optraden, was 
er op het Vrijthofplein een heuse EXPEDITIE BEEK. 
De bambino’s opende met een ‘rondje om de kerk’ het 
evenement en daarna gingen alle kinderen op 
ontdekkingsreis en expeditie. Er stonden flinke rijen 
voor de activiteiten zo leuk was het. 
Het mooie van dit alles is dat de kinderen deze 
activiteiten helemaal zelf bedacht en (met hulp) 
gemaakt hebben.  
Ook aan de kidsloop deden dit jaar weer veel kinderen 
mee. In totaal zijn er ongeveer 150 kinderen actief 
geweest deze middag. Wij willen dan ook iedereen 
bedanken voor hun inzet en samenwerking aan deze 
mooie dag. 

 
 
 
  

     
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÈKSE BIERCANTUS OP 28 OKTOBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOOP SNEL JE KAARTJES via 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl! OP = OP 

 

 
POPPENKASTVOORSTELLING ‘SP(R)OOKJE’ 
op dinsdag 10 oktober om 15.30u in BIBLIOBEEK. 
 
Ben jij gek op spannende en grappige verhalen? Kom 
dan kijken naar de poppenkastvoorstelling in 
Bibliobeek. Frank Peters speelt een sprookje met een 
spookje, tijdens zijn voorstelling 'Sp(r)ookje'. De 
voorstelling is voor kinderen van 4 tot 8 jaar en 
natuurlijk mogen opa’s, oma’s, papa’s en mama’s 
ook mee! Als ze durven… 

 

Van Heure Zinge 
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Accordeonfestival.

Op zondagmiddag 29 oktober vindt er bij ons in de 
Herberg weer het jaarlijkse accordeonfestival plaats.
’s Middags vanaf 12.00 uur klinken de eerste noten 
door de zaal en het café.

Het accordeonfestival is een middag genieten van 
deze sfeervolle muziek, daar waar mogelijk kan er 
ook gedanst en/of worden meegezongen op de 
mooiste meezingballades die deze middag zullen 
worden gespeeld. Heeft u zelf een accordeon en 
wilt u een of meerdere nummers ten gehore bren-
gen deze middag, breng dan uw accordeon mee 
en laat het aanwezig publiek verrassen. 
 
Dus liefhebbers van Zuiderzeemuziek, Amsterdam-
se meezingers enz. u bent zondag 29 oktober van-
af 12.00 uur van harte welkom bij Herberg Thijssen,
aan de Spoorstraat 5 te Vierlingsbeek. 

Entree is gratis en deze middag zal tot 18.00 uur 
duren.

Kerstmarkt reis naar Bochum.

Na aanleiding van het grote succes van onze vo-
rige kerstreis organiseert Herberg Thijssen dit jaar 
wederom zulks een mooie reis. Dit jaar gaan we 
naar Bochum alwaar dagelijks 3 maal de vliegende 
kerstman is te bewonderen. Tevens vindt er in het 
oude stadscentrum een originele oude kerstmarkt 
met oude ambachten plaats. Hieronder  treft u de 
informatie aan voor deelname aan deze kerstreis.

Herberg Thijssen en Van Dijk touringcars hebben 
speciaal voor u een mooie kerstreis georganiseerd 
op zaterdag 9 december. Voor de mooie prijs van 
€ 32,50 per persoon.
Het Programma bestaat uit.
9.30 uur  ontvangst met koffie/thee met een 
 huisgemaakte kerstlekkernij.
10.30 uur  vertrek per luxe touringcar naar de   
 Kerstmarkt in Bochum.
12.00 uur  aankomst in Bochum, alwaar u naar eigen 
 invulling de kerstmarkt kunt bezoeken.
17.00 uur  vertrek vanuit Bochum.
18.30 uur  terug bij Herberg Thijssen, alwaar een  
 heerlijk 3 gangen  wintersbuffet voor u  
 klaar staat bestaande uit een heerlijk   
 voor-, hoofd- en nagerecht.
20.00 uur  sluiting van een heerlijk dag, met voor  
 wie wil een leuke afterparty.
Reserveren is noodzakelijk voor deze Kerstmarkt-
reis, dit kan uitsluitend via ons emailadres 
cafe@herbergthijssen.nl  onder vermelding van 
Kerstreis 2017. 
Wees zeker van een plaats en reserveer tijdig.
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Gedachtenis bijeenkomst                                                                                                           
van het Maria kapelletje op de Hei in Maashees.

Op zondag 1 oktober 2017 zal deze bijeenkomst in het gemeenschapshuis Plein 27 in Maashees plaats vin-
den om 14.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal er dank aan de H. Maria gebracht worden, Door haar voor-
spraak verleend aan de mensen die in september 1944 door de bezetter gedwongen werden huis en haard 
te verlaten. Van de hele gemeente Vierlingsbeek, waar er van 229 personen een goede schuilplaats vonden 
nabij Fam. Smits en Fam. Rijnders. 
Het was een wonder dat allen die in die dagen daar verbleven, het ongeschonden hebben mogen overleven.
Er vielen dagelijks tientallen granaten die ontploften op enkele meters afstand van onze zelfgebouwde 
schuilkelders. Tijdens deze bijeen komst zullen er liedjes over de oorlog gezongen worden.  
Verhalen van Fam. Smits en Fam. Rijnders worden verteld, hoe die mensen in de schuilkelders oktober 
1944 door brachten met angst en zorg.

Foto: Simone Swinkels

In deze bijeenkomst  gaan de mensen die jaren de zorg en onderhoud van het  Maria kapelletje hebben 
gedaan beëindigen. Omdat door het bereiken van de hoge leeftijd dit steeds moeilijker wordt.

Foto: Simone Swinkels

Het bestaande werkgroepje.

V.l.n.r.
Tonny van der Cruijsen-Nelissen, 
Piet Bloemen, 
Harrie Bloemen, 
Harrie Beckers, 
Truus Snijders-Bloemen.

Het werkgroepje van de jongere generatie 
die de zorg van het kapelletje over nemen.
Daarvoor onze hartelijk dank.

V.l.n.r.
Anita Swinkels-Martens
Fred Rijnders
Ria de Hoog-Willems



8

ZATERDAG

7 OKTOBER ‘17
14.00 UUR

MONUMENTONTHULLING VLIEGTUIGCRASHES EN 
NOODLANDINGEN IN WO II
IN DE GEMEENTE BOXMEER

SCHUTKOOI
VORTUM-MULLEMGRATIS ENTREE

VEERWEG 3
5827 AD

DE

Ter ere van F/Lt. Peter Edward Raw
 ROYAL AIR FORCE

*Voldoende parkeergelegenheden aanwezig. 

*

Mede mogelijk gemaakt door
de Schutkooi, museum van Postzegel tot Tank,

Industriële kring Boxmeer, Havens, Boxmeer4045,
Briljant optiek, Leefbaarheidsfonds Overloon en

Planehunters BE.

Met ondersteuning van 
     Basisschool Sint Anna – Vortum-Mullem
     Fanfare Sint Cornelius – Vortum-Mullem
     Anouk en Yvonne Philipsen
     Commodore B.D. Chris Lorraine - Nederlandse Luchtmacht
     Royal Air Force – Guard of honour
     Flybye door Spitfire - KLU Historische vlucht

DOOR DE WERKGROEP VAN

De werkgroep Vliegtuigcrashes en Noodlandingen in WO2 in de gemeente Boxmeer, sluit haar in 2015 
gestarte project, af, met de onthulling van een monument bij de Schutkooi in Vortum Mullem.

Op zaterdag 7 oktober 2017 zal om 14.00 uur een ceremonie beginnen, tijdens welke een monument ter ere 
van Flt.Lt. Peter Edward Raw zal worden onthuld. Uit een totaal van 27 crashes die onderzocht zijn, werd 
deze crash door de werkgroepleden, unaniem verkozen.
Waarom? Peter Edward Raw was een van vier broers uit een gezin, waartoe ook nog twee dochters be-
hoorden. Van de 4 broers zijn er tijdens WO2, 3 om het leven gekomen als piloot bij de RAF. 
Peter Edward crashte zijn Hawker Typhoon op 
21 maart 1944 in een weide tussen de Maas en de Schutkooi, na een aanval op een boot die afgemeerd lag 
aan de Afferdense zijde. Een triest verhaal.
De locatie waar een en ander gaat plaats vinden, is een van de mooiste in de gemeente Boxmeer; midden 
in het Maasheggen gebied.

Naast een aantal hoogwaardigheidsbekleders zullen vele familieleden en bekenden deze plechtigheid be-
zoeken, waaronder de dochter van Peter Edward Raw, die ten tijde van het ongeval slechts 6 maanden oud 
was. Ook een van de schrijvers van het prachtie boek “RAW Courage” maakt zijn opwachting.
Bij deze plechtigheid zal ook aandacht geschonken worden aan de andere 2 overleden broers.

Het programma bestaat uit muziek, speeches en voordrachten, bloem/kranslegging en natuurlijk het onthul-
len van het monument. Ook zal een echte Spitfire, een fly-bye maken. 

U bent allen van harte welkom.

Berichten uit het veld

Met de eerste herfststorm, die woensdag 13 sep-
tember over ons land raasde, is een abrupt einde 
gekomen aan de zomer. In de weken voor de storm 
zijn er al veel vogels vertrokken naar warmere en 
minder winderige oorden. Alsof ze het slechte 
weer aan voelden komen. Medio augustus hebben 

de laatste Gierzwaluwen ons al verlaten. Ik mis hun 
schrille hoge roep nu al. In de weken daarna heb ik 
al groepen Buizerden zien overtrekken. Hoog in de 
lucht, zwevend op thermiek zoals ook zweefvlieg-
tuigen dat plegen te doen. Tussen de Buizerden 
zweefden ook andere vogels, zoals Wespendieven 
die sterk op Buizerden lijken. In een groep over-
trekkende Buizerden is op 19 augustus, door een 
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paar bewoners van Overambt, ook een Zwarte
Ooievaar gezien cirkelend boven Vierlingsbeek. 
Helaas heb ik hem zelf niet gezien.

De Zwarte Ooievaar is nu nog een zeldzaamheid. 
Hij is overwegend zwart - de naam zegt het al - en 
is familie van de bekende gewone witte Ooievaar. 
Hij heeft een witte buik en een felrode snavel en 
rode poten. Nu broedt hij nog overwegend in 
Oost-Europa, maar langzaam begint hij ook in 
Nederland voet aan de grond te krijgen. De Zwarte 
Ooievaar is veel schuwer en leeft wat meer terug-
getrokken dan zijn witte familielid. Vooral in vochti-
ge bosrijke uiterwaarden langs onze grote rivieren 
wordt hij af en toe gezien. Zijn nest maakt hij hoog 
in bomen. 
Een tijdje geleden heb ik een stukje geschreven 
over de vogels van Vierlingsbeek in de jaren rond 
1938. In die jaren visten er grote aantallen Visdief-
jes in de monding van de Molenbeek. Ik sprak toen 
de hoop uit dat deze slanke, op een meeuw lijken-
de, vogel zou terugkeren nadat het project "Beek-
herstel Molenbeek" voltooid zou zijn. Wie schetst 
mijn verbazing toen ik op 1 augustus Visdiefjes 
zag vissen in de monding van de Molenbeek. Mijn 
wens is dus wel heel snel in vervulling gegaan. Ze 
zijn al terug. Weliswaar nog niet broedend, maar 
toch aanwezig.

Visdiefjes behoren tot de familie van de Sterns.
Het zijn heel slanke vogels. Hun bovenzijde is 
lichtgrijs en de onderzijde is felwit. Ze hebben een 
klein zwart kapje op de kop, een soort piraten 
hoofddoekje. De vleugels zijn lang, smal en spits 
en de staart is gevorkt. Ze hebben een stevige 
spitse rode snavel. De Visdief is goed te herken-

nen aan zijn vlucht. Een langzame doch krachtige 
vleugelslag met snelle wendingen. Soms staan ze 
even te bidden boven het water. De Visdief is klei-
ner dan de Kokmeeuw.
Hij leeft van kleine visjes die hij vlak onder het wa-
teroppervlak vangt. Daarom is de monding van de 
Molenbeek ideaal voor hem.
Terwijl ik dit schrijf, zittend op een bankje in de na-
jaarszon, trekken grote groepen zwaluwen over 
richting het zuidwesten. Een teken dat de herfst nu 
echt in aantocht is. Ik zie vooral Boerenzwaluwen 
en Huiszwaluwen, maar af en toe zitten er ook Oe-
verzwaluwen tussen. In een volgende aflevering 
zal ik het verschil in kenmerken van de zwaluwen 
beschrijven.
Is het u trouwens ook opgevallen dat er afgelopen 
zomer en vooral nu, weinig merels zijn. Meestal 
zingen de mannetjes tot ver in augustus, maar het 
was erg stil. Het Usutu-virus heeft blijkbaar flink 
huis gehouden, ook hier in het Land van Cuijk.

Ton van den Berg

CURSUS ‘DE ZORG DE BAAS’
Mantelzorg overkomt je, maar hoe blijf je zelf in 
balans? 

Op woensdagavond 4 oktober 2017 start de on-
dersteuningscursus ‘De Zorg de baas’ in Cuijk. 
Deze wordt gegeven door Steunpunt Mantel-
zorg Land van Cuijk in samenwerking met 
MEE. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers 
uit het Land van Cuijk die langdurig zorgen 
voor een kind, partner, ouder of vriend(in). 

De zorg verschilt natuurlijk per situatie, maar de 
zorg voor een ander komt meestal op de eerste 
plaats. Als de zorg langdurig en intensief is, merkt 
u dat de zorg steeds meer van u vraagt. De aan-
dacht en hulpverlening zijn meestal gericht op di-
egene die zorg nodig heeft, maar in deze cursus 
staat u centraal. Hoe houdt u de regie over uw ei-
gen leven en kunt u de zorg met voldoening blijven 
volhouden? Tijdens deze cursus leert u hoe u de 
balans (weer) vindt tussen zorgen voor een ander 
en zorgen voor uzelf.
 
Tijdens de cursus wordt er gewerkt met een infor-
matieve cursusmap en huiswerkopdrachten. Ook 
is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:
●	 Gevoelens (h)erkennen en leren grenzen aan-

geven
●	 Stress en ontspanning
●	 Kwaliteiten benutten
●	 Hulp en steun vragen
●	 Communicatie en assertiviteit

Deze cursus is gratis en bestaat uit vijf bijeenkom-
sten van 2 uur en één terugkombijeenkomst. 
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Meer bewegen, minder 
medicijnen bij diabetes

Minder tabletten en minder insuline spuiten tegen 
niet-aangeboren diabetes, type 2. Dat is mogelijk 
door regelmatig flink te wandelen. Het wandelpro-
ject ‘Biowalken’ voor diabetespatiënten van Maas-
ziekenhuis Pantein trekt veel belangstelling. 
Deze maand is een tweede groep van zestien 
deelnemers begonnen met de wandeltochten. 

Suikergehalte daalt
Eén uurtje per dag stevig wandelen in de natuur 
betekent voor patiënten met diabetes type2 in veel 
gevallen minder tabletten en insuline spuiten. Door 
te bewegen daalt het suikergehalte in het bloed. 
Daardoor zijn minder medicijnen nodig. Jacobien 
Driessen, diabetesverpleegkundige bij het Maas-
ziekenhuis: “Eigenlijk gaat het bij biowalken om 
een verandering van leefstijl. Die omslag is niet 
na twee wandelingen bereikt. Vandaar dat wij de 
mensen op weg helpen met tien wekelijkse wan-
delingen op zaterdag in groepsverband, telkens 
zo’n anderhalf uur.”

Ze blijven wandelen
Zelf loopt Jacobien ook mee. “Al wandelend 
coach ik de patiënten en kunnen zij met vragen bij 
mij terecht. Bovendien heb je zo tevens een actie-

ve manier van lotgenotencontact. Dit werkt heel 
positief. Dat is ook gebleken uit onze enquête on-
der de deelnemers van de eerste groep. Ze zijn 
allemaal blijven wandelen en ze ervaren de meer-
waarde voor hun gezondheid. Daar ben ik erg trots 
op.”
Het Biowalk-project, in samenwerking met natuur-
gidsen van het IVN, is mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage van de Vrienden van het Maas-
ziekenhuis. 

Speciale polikliniek 
Maasziekenhuis Pantein voor 
diabetespatiënten met 
voetwonden 

Ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland hebben di-
abetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd. 
Een van de gevolgen van diabetes is dat het ge-
voel in de voeten minder kan worden. Als dat 
het geval is, kan het gebeuren dat je niet voelt 
dat je een steentje in de schoen hebt of dat de 
sok dubbel zit. Ongemerkt kan er dan een wond-
je ontstaan. Het is belangrijk dat dit wondje goed 
verzorgd wordt, om erger te voorkomen en zodat 
de wond goed kan genezen. De specialisten van 
de voetenpoli voor diabetespatiënten van Maas-
ziekenhuis Pantein kunnen daarbij helpen. 

Voetenpoli voor 
diabetespatiënten 
Vooral als de wond al langer 
bestaat en moeilijk wil genezen, kan het voeten-
team veel voor patiënten betekenen. Het team 
bestaat uit een internist, een chirurg, een wond-
verpleegkundige, een gipsverband-
meester en een podotherapeut.

“Tijdens een afspraak op de 
polikliniek komen wij als team bij de patiënt in de 
spreekkamer. 
Samen kijken wij naar de wond en bespreken we 
met de patiënt wat we kunnen doen om de wond 
te laten genezen,” vertelt Laura Kuenen, wond-
verpleegkundige. Haar collega Marijke Rutten ver-
volgt: “Dat kan bijvoorbeeld onderzoek naar de 
bloedvaten zijn of het maken van een gipsschoen 
om de druk te verminderen. Uiteraard verzorgen 
wij dan ook de wond.” Na de behandeling op de 

De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur 
en zullen plaatsvinden in het Dienstencentrum, 
Zwaanstraat 7 in Cuijk.

Voor meer informatie en aanmelding voor de 
cursus, kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg 
Land van Cuijk. 
Telefoon: 0485-846739 of 
e-mail: info@mantelzorglvc.nl. 
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NIEUWS VAN 
CDA 
BOXMEER

Na het zomerreces zijn in de maand september al-
weer verschillende bijeenkomsten, commissies en 
vergaderingen gepland. Het onderzoek door de re-
kenkamer naar het project Hansa werd uitgebreid 
behandeld, zo ook een onderzoek en besluitvor-
ming over een verdergaande samenwerking in het 
Land van Cuyk. Jaarrekening en begroting staan 
op de agenda voor begin november. 

Komend voorjaar zijn in maart ge-
meenteraadverkiezingen. Gewerkt 
wordt aan een verkiezingsprogram-
ma. Door bewoners uit de gemeente 
Boxmeer is gereageerd op de oproep 
van het CDA voor ideeën en verbe-
terpunten omtrent een duurzame sa-
menleving en (verkeers)veiligheid in 
de gemeente Boxmeer. Daarnaast 
worden gesprekken gevoerd met be-
woners over wat belangrijk is voor de 
agenda van de gemeenteraad en het 
CDA in het bijzonder. 

Op maandagavond 25 september 
is er een extra Algemene Ledenver-
gadering waarin het concept verkie-
zingsprogramma gepresenteerd en 
besproken wordt.  Op maandag 30 
oktober vindt er een laatste bespre-
king plaats en wordt het programma 
vastgesteld.  Deze besprekingen wor-
den gehouden in het gemeentehuis in 
Boxmeer en beginnen om 20.00 uur.

Geïnteresseerd of meediscussiëren 
hierover?
Meldt U dan aan bij onze secretaris 
didi.claessens@cdaboxmeer.nl

Anjo Welles -Verhoeven,                                  
gemeenteraadslid CDA Boxmeer

Jan Stoffelen,                                                        
gemeenteraadslid CDA Boxmeer

Wandelen met Mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert 
op woensdagochtend 11 oktober 2017 
van 10.00 uur tot 12.00 uur in samenwerking 
met de IVN een wandeling voor mantelzorgers. 

Tijdens deze wandeling kunt u ervaringen uitwis-
selen met andere mantelzorgers. 

We verzamelen om 10.00 uur bij Restaurant Erica, 
Wanroijseweg 95, 5454 GZ Sint Hubert

Van hieruit gaan we weer een mooie wandeling 
maken over de Molenheide. 
U hoeft zich niet op te geven voor deze activiteit. 
De wandeling zal tot ongeveer 11.30 uur duren. 
Hierna is er de mogelijkheid om op eigen rekening 
een consumptie te gebruiken bij Restaurant Erica. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Steunpunt Mantelzorg via 0485-846739 of u kunt 
mailen naar info@mantelzorglvc.nl  
Aanmelden is niet nodig.

voetenpoli neemt de huisarts of de thuiszorg de 
wondbehandeling vaak over. Soms kan terugver-
wijzing al na één behandeling plaatsvinden. Ernsti-
ge wonden blijven vaak langer onder controle bij 
de wondverpleegkundige en de chirurg.

Verwijzing nodig
Voor behandeling op de voetenpoli voor diabetes-
patiënten is een verwijzing van de huisarts of po-
dotherapeut nodig.
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zaterdag 30 september > concert/EP 
release > JACKSON’S CAGE + FOX-
LANE + JIMMIE BAX
De band Jackson’s Cage is anderhalf jaar geleden 
ontstaan als doorstart van het eveneens uit 
Vierlingsbeek afkomstige New Generation en sinds 
die tijd heeft de band hard gewerkt aan nieuwe, 
eigen nummers. Op donkere maandagavonden 
schreef frontman Jaap Verbeeten het gros van zijn 
emoties op papier en hiermee was de basis voor 
de band gelegd. Samen met Sam Koppes, Luuk 
Jacobs, Bart Jansen en Bram van der Zanden is 
het avontuur van Jackon’s Cage vervolgens begon-
nen. Het geluid van de band kenmerkt zich door de 
symfonische orgelklanken. 3voor12 Gelderland 
schreef ook al eerder over de groep: ‘…het knap 
bespeelde orgel geeft er toch een origineel tintje 
aan.’ De show straalt energie uit en de catchy 
rocksongs dragen daar zeker aan bij. Daarnaast 
speelden de vijf heren op Radio Veronica, wonnen 
ze de publieksprijs als beste studentenband van 
Nijmegen en zijn ze afgelopen zomer druk bezig 
geweest met de opnames van hun eerste EP die 
vanavond feestelijk wordt gereleased.

Speciale gast vanavond is Foxlane, frisse psyche-
delische indierock uit Nijmegen. Foxlane heeft het 
druk gehad het laatste jaar: het viertal nam geheel 
zelfstandig een debuut EP op, wist de Nijmeegse 
studentenband wedstrijd Kaf En Koren te winnen 
en nam daarnaast ook deel aan een internationaal
uitwisselingsproject samen met opkomende bands
uit naburige landen. Foxlane probeert iets nieuws 
te brengen door een funky/jazzy georienteerde rit-
mesectie in te kleuren met hazy synths en gitaarge-
weld uit de indie. De eerste single Blown Out kreeg
een plek in de indiecharts van IndieXL en de band 
streeft ernaar om met hun debuut EP All Quite 
Good Now naam te maken binnen de indiescene.

Om het ijs te breken op deze releaseparty van 

Jackson’s Cage, opent Jimmie Bax de avond. 
Deze uit Wijk en Aalburg afkomstige singer/song-
writer speelt sfeervolle en intieme akoestische folk 
met covers van onder andere Passenger en 
Johnny Cash.
zaal open: 21.00 uur > entree: gratis

zaterdag 7 oktober > concert > 
BEUKFEEST: ALTAR + DEAD END + 
CARRION
Hoofdgast van deze avond is de band Altar. Dit 
vijftal is sinds begin jaren ‘90 samen met Pesti-
lence, God Dethroned en Gorefest  een van de 
grondleggers van de Nederlandse death metal. 
Het in 1993 uitgebrachte debuutalbum Youth 
Against Christ sloeg in als een bom en bracht de 
band tot ver buiten de landsgrenzen. Sindsdien 
bracht de band vijf albums uit. Altar heeft op ver-
schillende grote festivals gespeeld waaronder 
Lowlands en Dynamo Open Air. Begin 2017 kwam 
Janneke de Rooy, bekend van Paper Doll Decay, 
aan het roer als nieuwe vocalist. Op dit moment is 
Altar bezig met een nieuw album en hopelijk laat 
dat niet al te lang op zich wachten.

Dead End heeft op zijn eigen manier inbreng ge-
bracht aan de bloeiende death metalscene van 
eind jaren ‘80/begin jaren ‘90. Terwijl de mannen 
als een échte death metal band begonnen, hebben 
ze hun stijl langzaam veranderd richting death/
doom en zelfs gothic metal oude stijl. Na een pau-
ze van bijna 20 jaar kruipt het bloed waar het niet 
gaan kan en blaast Dead End oprichter Alwin Roes 
de band nieuw leven in. In 2016 kwam de langspe-
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ler Reborn From The Ancient Grave uit en daar-
mee kunnen we stellen dat Dead End weer hele-
maal terug is!

Het vijfkoppige gezelschap Carrion komt uit België,
om precies te zijn uit Gent. Gestart in 2007 als een 
coverband, maakten ze een snelle ontwikkeling 
door om uiteindelijk te eindigen als een waardige 
death metal band. Na een demo en een paar ver-
anderingen in de bezetting, volgde er het album 
Revelations. Carrion heeft verschillende grote 
shows gespeeld waaronder Wacken Open Air 
2016 en MetalDays 2017. De focus ligt nu op een 
tweede plaat en grote kans dat we daar iets van 
gaan horen!
zaal open: 20.30 uur > start: 21.00 uur > entree: 
7,00 euro <20 jaar: 5,00 euro > reserveren: 
www.gryphus.nl

Gryphus Formule 1 Café
Het is najaar en de Formule 1 blijft leuk! De grote 
vraag is natuurlijk of onze Max zijn auto’tje weer 
heel aan de finish kan krijgen. O ja, en natuurlijk 
Hamilton, Vettel en noem ze maar op. Of het Max 
gaat lukken? We zullen het zien want ook dit sei-
zoen zullen (onder voorbehoud) weer alle Grand 
Prix races op een grootbeeldscherm worden 
vertoond. Wij gaan er weer eens goed voor zit-
ten.. En U?
➜	 zondag 1 oktober: GP MALEISIE
➜	 zondag 8 oktober: GP JAPAN
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

CABARET IN GRYPHUS? LA ME NIE 
LACHE!
Nou, dan zult U van goede huize moeten komen. 
Want na jaren vol melige meiden, dolle duo’s, cy-
nische conferenciers, snelle stand-uppers, dames 
met ballen, heren met hersens, rare vogels en an-
dere prettig gestoorde types trakteren wij U ook 
dit seizoen 2017-2018 weer op een vijftal gevari-
eerde avonden vol prettige buikpijn. Onbedaarlijk 
lachen om prachtige programma’s van Nederlands 
en Vlaams cabarettalent. Wedden dat het U niet 
lukt om nie te lache?

sponsors
Het cabaretprogramma van Gryphus wordt mede 
mogelijk gemaakt door PLUS Verbeeten, Evers 
Installatieburo, LekkerBèks - dagverse maaltijden, 
Syntax Personeelsdiensten, Van d2en Boogaard 
Veerdienst, Creemers Glas- Schilder- en Onder-
houdswerken, Boomkwekerij Bardoel, REMAX PC, 
Blommestein Hoveniers en De Schutkooi. 
Zij allen houden namelijk van een gulle lach!

vrijdag 20 oktober > Martijn Kardol > 
Bang (try-out)
Martijn Kardol won in één theaterseizoen alle prij-
zen op het Leids Cabaret Festival en het Groninger 
Studenten Cabaret Festival. Iets wat nog geen ca-
baretier ooit eerder was gelukt. De Volkskrant om-
schreef hem als een "uitstekende verteller met een 
grote theatrale trukendoos", de NRC noemde hem 
“indrukwekkend” en Dagblad van het Noorden 
“een geweldige winnaar”.

Bang is het cabaretdebuut van deze doodgewone 
jongen uit Barneveld, waarin hij zijn publiek mee-
neemt in zijn wonderlijke wereld vol creatieve ob-
servaties en oplossingen. 

Naast cabaretier is Martijn radiomaker bij 3FM en 
heeft hij een radiocolumn in de ochtendshow van 
Domien Verschuuren. Ook studeerde hij, zonder 
specifieke reden, Zweeds en sociologie. 
www.martijnkardol.nl

vijf op een rij
➣  vrijdag 20 oktober 2017 > Martijn Kardol > 

Bang (try-out)
➣  vrijdag 24 november 2017 > Youssef El 

Mousaoui > Helemaal Alleen
➣  vrijdag 15 december 2017 > William Boeva > 

Reset (try-out)
➣  vrijdag 26 januari 2018 > Emiel van der Logt > 

Stop Met Huilen
➣  vrijdag 2 maart 2018 > Rob Scheepers > Kom 

Maar Op (try-out)
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zet fou ten onder voorbehoud

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                                                   

 
 

 

Gevonden op zondag 10 september 
tijdens het Smartlappen- en Kapellenfestival:

een kilometerteller voor op de fi ets. 

Ben je deze verloren 
neem dan even contact op met 
Piet Verbeeten 06-54661197.

Te koop  

Kloofmachine in goede staat.   
Splijtkracht 5 ton.

 Op standaard  (verrijdbaar) 

Tel: 0478-636221 of 06-41209403

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

kassa!
Alle voorstellingen beginnen om 21.00 uur. Gryp-
hus is geopend vanaf 20.30 uur. Na aanvang van 
de voorstelling is er geen toegang meer tot de zaal. 
Entreekaarten zijn vanaf drie weken voor de voor-
stelling telefonisch te reserveren via 0478.631802 
of 0478.630508. Reserveren via internet kan op 
www.gryphus.nl. Kaarten kosten 12,50 euro.

jonger dan 20?
Valt U in die leeftijdscategorie dan kunt U profi te-
ren van een geweldig aanbod. Bezoekers die jon-
ger zijn dan 20 jaar kunnen een korting van 3,00 
euro krijgen op de entreeprijs. Toon een geldig le-
gitimatiebewijs aan de kassa en doe er Uw voor-
deel mee!

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Actie geldt van 2 t/m 14 oktober 2017

OP VLOEREN & BEHANG

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

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

Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor 
heldere ontwerpen.”
www.jipvormgeving.nl

WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

✔  VERKOOP & INKOOP
Overloon: Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901

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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Vergeet
mij niet

Kijk gerust eens op onze website: www.grafverzorgingvergeetmijniet.nl

Als een graf zelf verzorgen 
niet meer kan of gaat

Bel vrijblijvend met 
Margriet Winkelmolen: 
M: 06 17 64 03 28
T: 0478 - 63 21 25

of met 
Diny Bartels: 
M: 06 48 21 77 96

U mag ons ook een e-mail sturen:
info@grafverzorgingvergeetmijniet.nl
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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Fons Peltenburg

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

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Warme Bakker Degen
Reclame: 2 t/m 7 oktober
	 ●  Boerenappeltaart  €  5,30
	 ●  Lônse mik €  2,35
	 ●  Speculaas €  2,40

Reclame: 9 t/m 14 oktober
	 ●  Chocolade karamelvlaai  €  10,35
	 ●  Pompoenpitbrood  €  2,35
	 ●  4 Herfstbolletjes + 1 gratis

 Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 18.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

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

Mar-Oil Oliehandel
Ook voor klein-verpakking motorolie  en heftruckflessen  

kunt u bij ons terecht.

• 5 kg (Dinfles) - €15,-
• 10,5 kg - €24,-

• • 5 kg (Dinfles) - €15,-5 kg (Dinfles) - €15,-5 kg (Dinfles) - €15,-
• • 

Gasfles leeg? Wij zorgen ervoor
dat u snel weer kunt BBQ-en!

• • 
Openingsti jden: maandag t/m vri jdag 9:00 - 16:00  

Zaterdagmorgen 9:00 - 12:30  
Molenweg 2 • 5821 EA Vierl ingsbeek • Tel: 0478-561541 

 www.mar-oil.nl • info@mar-oil.nl

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

Groeningsestraat 40  •  5826AD Groeningen  •  Tel. 0478-631548
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Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233 
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

 

 

HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
 

 


