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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

 2 oktober 2018,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

33e jaargang no 18 6 september 2018

Spoorbloemen.

U heeft ze vast wel zien staan, die zonnebloemen 
op het oude stationsemplacement van 
Vierlingsbeek. Ze maken deel uit van een zaad-
mengsel speciaal voor insecten.
Het is een initiatief van de Dorpsraad die ook voor 
de financiering zorgde. Het project is mede moge-
lijk gemaakt door de inbreng van Michel 
Lintermans, die in de contactname met Pro-rail 
een belangrijke rol heeft gespeeld. Michel is 
bekend om zijn projecten rondom stations. 
Hij heeft ook gezorgd voor de oude foto op de 
transformatorkast.
Zonder de ervaring en de medewerking van Peter 
Verstegen, die de grondbewerking verrichtte, het 
zaadmengsel leverde en voor het inzaaien zorgde, 
was dit niet mogelijk geweest. Peter, onze dank 
daarvoor.
Wel jammer dat door de droogte niet alle  zaden 
opgekomen zijn. Het waren vooral de 
 zonnebloemen en de boekweit die ondanks die 
droogte volop bloeiden.
Desalniettemin kunnen we spreken van een 
geslaagd initiatief, dat zeker voor herhaling 
vatbaar is!

Namens de Dorpsraad,
Rein Verhoeven.

Koninklijke Onderscheiding 
voor Sjaak Barten en                                           
Willy Schouenberg

Tijdens een korpsavond van de vrijwillige 
brandweer Vierlingsbeek op maandag 
24 september reikte burgemeester Karel van Soest 
Koninklijke onderscheidingen uit aan 
Sjaak Barten en Willy Schouenberg. Beide heren 
namen die avond officieel afscheid van de 
vrijwillige brandweer Vierlingsbeek. 

Sjaak Barten heeft zich 22 jaar met volle overtui-
ging ingezet bij de vrijwillige brandweer in 
Vierlingsbeek. Hij was onder andere chauffeur 
pompbediende, bevelvoerder en instructeur 
brandweer. Ook was hij jurylid bij brandweerwed-
strijden en heeft hij lessen in Levensreddend 
Handelen verzorgd. 

Willy Schouenberg is 32 jaar onafgebroken een 
trouw en dienstbaar lid geweest van de vrijwillige 
brandweer van Vierlingsbeek. Als die jaren stond 
hij dag en nacht klaar voor de samenleving.  
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Van de Redactie:
  Drukke bedrijvigheid met het oogsten van: 

aardappelen, maïs, bieten....... Lijkt het 
maar of is dat toch echt zo: het materieel 
dat gebruikt wordt, wordt steeds groter én 
hoger...... Opletten geblazen, óók voor de 
andere verkeersdeelnemers......

  Een groep van deelnemers “van geheel 
 andere orde “: die van de Family Obstacle 
 Run hebben bijzonder veel (sport-)plezier 

gehad  in en tijdens deze 1e editie.,, 
 Dat smaakt naar meer......
  Ook op ons, als redactie van dit dorpsblad, 

werd een (telefonisch) beroep gedaan 
 tijdens de (eveneens 1e editie van) ‘k Wèt’t. 

AGENDA
2018
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.
26 sept KBO: Bezoek Tweede Kamer Den Haag
27 sept VOVG: Bloemschikken
29 sept KBO: Dag van de Ouderen Joffershof
29 sept Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
29 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 okt Groenings koor: bloemenactie
6 okt Fietsen door het “Verboden Gebied” 
  onder leiding van gidsgroeters
6 okt GroeVie: Finale avond en uitslag ‘k Wèt’t  
  Interactieve Dorpsquiz Vierlingsbeek -   
  Groeningen
8 okt VOVG: Lezing CaRin
8 okt Dorpsraad Groeningen:  
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
11 okt KBO: Spellenmiddag Joffershof
12 okt Gryphus: cabaret: ANNE & LISA; 
  WELTSCHMERZ (try-out); 
  zaal open: 20.30 uur

13 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
20 okt Gryphus: De Pruuverij Bockbieravond
21 okt Herdenking evacuatie Kapel op de   
  Weerd, aanvang 15.00 uur
23 okt VOVG: Museum de Kantfabriek
27 okt Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
27 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 okt Bèkse Bierfest
1 nov KBO: Kunst of Kitch Joffershof
2 nov Gryphus: cabaret: ANDRÉ MANUEL;   
  DREEJKLEZOEW (try-out); zaal open: 
  20.30 uur
3 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; 
  aanvang 19.00 uur
3 nov Concordia: Austerity 60,70 rock/pop 
  coverband o.a. leadzang Hans Coolen;   
  aanvang 21.00 uur entree vrij
6 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
11 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal  en   
  Jeugdprins(ess)enbal in Concordia
12 nov Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
15 nov KBO: Herfstwandeling
15 nov VOVG: Winterse wandeling
18 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht  
  Sinterklaas in Vierlingsbeek en Groeningen
24 nov Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
24 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
24 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
4 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
10 dec Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
14 dec Gryphus: cabaret: MARLON KICKEN; IN  
  DE LIFT; zaal open: 20.30 uur
15 dec KBO: Kerstfair De Locht 
16 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
18 dec KBO: Kerstviering Concordia
19 dec VOVG: Kerstviering
23 dec Kerst Sing Along aanvang 18.30 uur
29 dec Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
29 dec Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

2019
5 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond in  
  de Zandpoort te Groeningen
19 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
25 jan Gryphus: cabaret: RAYEN PANDAY; 
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  FENOMEEN; zaal open: 20.30 uur
26 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant (met Jeugd), "wat de gek  
  ervoor geeft"
26 jan Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
26 jan Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie in  
  Concordia
17 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting in  
  Concordia
22 en CV de Keieschieters: 
23 febr Zittingsavonden in Concordia
23 febr Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
23 febr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 febr CV de Keieschieters: Bezoek aan 
  Volharding
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek 
  kleuters
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek 
  groep 3 t/m 8
1 mrt CV de Keieschieters: Seniorenbal in 
  ‘t Joffershof
3 t/m

5 mrt CARNAVAL
29 mrt Gryphus: cabaret: KEES VAN AMSTEL;  
  EEN BANG JONGETJE DAT HELE ENGE  
  DINGEN DOET (try-out); zaal open: 
  20.30 uur
30 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
30 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 en  RKVV-Volharding:
3 apr Jaarlijkse bloemenactie
27 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
27 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
18 mei BarreTocht Groeningen
23 t/m  PLUS Wandel4daagse i.s.m. 
26 mei JOC Vierlingsbeek / Groeningen
25 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
25 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
15 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
29 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
29 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
27 juli Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
  weer bellen.
31 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Oud ijzer te laden? 

  Valentinus 632426 draaien!
28 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
30 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 dec Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

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 10 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 10 oktober 2018  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

Wijziging Ophaaltijden Medicijnen

Per 1 oktober wijzigen de ophaaltijden van 
bestelde medicijnen.

Besteld                 Afhalen
Maandag vanaf donderdag 15.00 uur
Dinsdag vanaf donderdag 15.00 uur
Woensdag voor 12.00 uur    
 vanaf donderdag 15.00 uur
Donderdag vanaf maandag 15.00 uur
Vrijdag voor 12.00 uur 
 vanaf maandag 15.00 uur
In het weekend vanaf donderdag 15.00 uur

De medicijnen mogen ook later opgehaald 
worden.
Heeft u uw medicijnen toch eerder nodig? 
Bel dan met de assistente; 0478-631315

Openingstijden apotheek   08.00 – 12.00 uur
                                           14.00 – 17.00 uur
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Dorpsquiz ‘k Wèt ‘t 

‘K WÈT ’T: Beks-Gruuningse dorpskwis: 
“Wat hebben we het toch druk gehad !” 
De veertien teams die meededen met de eerste 
Beks-Gruuningse dorpskwis ‘K WÈT ’T hebben 
hard gewerkt op 15 september j.l.. Vele mede-
dorpsgenoten, familie-leden en kennissen 
werden betrokken om alle vragen te 
beantwoorden en de opdrachten uit te voeren. 
Op 6 oktober a.s. om 20.00u bij Concordia 
zullen we weten wie de glansrijke winnaar is die 
de eeuwige roem en de ‘Geest van Beek’ bokaal 
in ontvangst mag nemen. Hoe meer gasten de 
teams op deze avond meenemen, hoe meer 
punten zij verdienen. 

FAMILY OBSTACLE RUN: een groot succes! 
Wat hebben we genoten van al die lachende 
gezichten van jong en oud, die op zondagmiddag 
9 september door het Makkenveld en de 
Ezelshemel zich een weg baanden over en onder 
allerlei obstacles.  
Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft 
ingezet. Ook alvast dank voor het uitbrengen 
van één of twee stemmen via de Rabo Bank 
clubkascampagne op GROEVIE. Het bedrag wat 
hiervoor binnenkomt, besteden we aan de 
voortzetting van de Family Obstacle Run in 2019. 

BÈKS BIERFEST op 27 oktober 2018 
De kaartverkoop voor het Beks BierFest is 
gestart. De lederhosen en dirndls mogen uit de 
kast gehaald worden want het geht’s los. Er 
wordt natuurlijk weer volop gezongen, gefeest 
en nu ook bier gedronken uit BierPullen.  
Dit jaar is het ook mogelijk om (b.v met grote 
groepen voor lange sta-biertafels) )te 
reserveren. De grootste groep die zich aanmeldt 
heeft recht op een VIP-arrangement. Ben er snel 
bij, zodat je gegarandeerd bent van een plaats!  
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/ 

OPROEP: St Maartenviering 2018 
Graag vernemen wij van de lezer: Vind je dat de 
St Maartensviering moet blijven in de huidige 
vorm? Afhankelijk van jullie reacties gaan we 
wel/geen inhoud geven aan de viering. 
Reacties kunnen naar: stggroevie@gmail.com 
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Vierlingsbeek/Groeningen

                 

Harmonie  
“De Herleving” 

Rabobank Clubkas Campagne 
Van 10 tot en met 28 september kan er opnieuw  
door de leden van de Rabobank gestemd worden  
om geldmiddelen te verdelen over de verenigingen 
en stichtingen die zich hebben aangemeld voor de 
Rabobank Clubkas Campagne. 

KBO Busdagtocht 

Woensdag 5 september gingen we om half 8 op 
weg voor ons dagje uit. De reis ging naar de 
Vaalserberg waar we werden ontvangen met koffie 
met gebak. Van hieruit ging een gids mee die de 
Duitse Eifel op zijn duimpje kent. We maakten een 
mooie route onder Aken door en door het prachtige 
natuurgebied de Eifel. Met de nodige anekdotes 
van de gids werd het een gezellige rit. 

Op de Rursee maakten we een boottocht. Door de 
lage waterstand moesten we een hele weg afleg-
gen om bij de boot te komen. Dat viel nog niet 
mee. Rollaters en rolstoel waren niet te gebruiken 
want het was een flinke helling. Uiteindelijk kwa-
men we allemaal ongeschonden op de boot waar 
we een uurtje konden genieten van alle natuur-
pracht. Eenmaal van de boot af was het weer een 
flinke klim om boven te komen maar gelukkig was 
het hier heel goed te belopen. Een korte rit bracht 
ons bij ons lunchadres waar een goede lunch voor 
ons klaar stond. Daarna ging het via een mooie 
route naar Monchau waar we een uurtje vrij waren. 
Er werd gewinkeld in het overdekte winkelcentrum 
maar ook het mooie middeleeuws stadje werd door 
velen bezocht. Van hieruit ging de rit terug naar ons 
vertrekpunt in Vaals waar we genoten van een 
heerlijk diner. Om half negen waren we weer terug 
in Vierlingsbeek. 
MR

G E Z O C H T
Kandidaat voor Toezichthoudend 
Bestuur SKOV

 
Wil jij een steentje bijdragen aan de school in je 
dorp of omgeving? Dan is dit misschien iets voor 
jou.  

Het Toezichthoudend Bestuur van SKOV (Stichting 
Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek) is op zoek naar 
nieuwe leden, waaronder ten minste één lid met 
een financiële achtergrond op minimaal HBO 
niveau.  

SKOV bestaat uit vijf basisscholen in de dorpen 
Vierlingsbeek, Holthees, Maashees, Overloon en 
Vortum Mullem. De scholen dragen zorg voor 
stimulerend onderwijs voor ongeveer 800 kinderen 
en doet dat met circa 70 leerkrachten. 

Als bestuurslid houdt je toezicht op een breed en 
samenhangend schoolbeleid en het stimuleren van 
goed onderwijs. Met de algemeen directeur spar 
je over o.a. personeelsvraagstukken, financiën en 
kwaliteit van onderwijs. De onbezoldigde rol is 
toezichthoudend en niet operationeel of uitvoerend.  

De voorkeur gaat uit naar kandidaten uit één van 
de 5 genoemde dorpen. Het is niet noodzakelijk 
om zelf kinderen (op één van de aangesloten 
basisscholen) te hebben.   

Gedurende het schooljaar wordt er ongeveer één 
avond per maand vergaderd. 

Meer weten of interesse in een kennismakingsge-
sprek? Neem dan, via e-mail, contact op met 
Angèle van den Heuvel 
(angelevandenheuvel@hetnet.nl).

Een mooi initiatief van de Rabobank om verenigin-
gen en stichtingen financieel te ondersteunen. 

Ook Harmonie De Herleving heeft zich  ingeschre-
ven voor de Rabobank Clubkas Campagne.

Wij hopen dat vele dorpsgenoten twee van de vijf 
te verdelen stemmen willen uitbrengen op de mu-
ziekvereniging.

Alvast hartelijk dank voor uw stemmen. 

Bestuur van Harmonie  De Herleving. 
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Herdenking van de evacuatie bij 
de kapel op de Weerd

De jaarlijkse herdenking van de evacuatie is op 
zondag 21 oktober om 15.00 uur bij de kapel 
op de Weerd in Maashees. 
Op de plek van de kapel verbleven in 1944 vele 
mensen van Maashees, Vierlingsbeek en omlig-
gende dorpen nadat ze door de strijdende 
partijen uit hun huizen verdreven waren.
De bevolking leefde in die dagen in het bos op 
de Weerd in schuilkelders gemaakt van takken 
en stro. De burgers moesten aanzien hoe de 
nazi’s ongeveer zestig huizen in brand staken.
Na de oorlog werd op deze plek een kapel 
gebouwd uit dankbaarheid dat er tijdens de 
evacuatie geen ongevallen zijn gebeurd.

Oogstdankviering in de kapel 
van Groeningen 

Zondag 16 september was er een oogstdankvie-
ring in de kapel van Groeningen.
Met het thema “Geen Oogst?” werd aandacht ge-
vraagd voor de zieken thuis, in het ziekenhuis, hun 
naasten en verzorgenden. Maar ook dank voor alle 
mooie en goede dingen die we dagelijks mogen 
ontvangen en genieten. Een mooi versierde kapel 
met de vruchten en ranken uit de Maasheggen en 
moestuin waren kleurrijke getuigen hiervan. Samen 
zingen en bidden en napraten onder het genot van 
een kop koffie in de stralende septemberzon, het 
deed goed. De opbrengst van de collecte in deze 
viering is bestemd voor het ziekenbezoek van de 
Zonnebloem (Vierlingsbeek-Groeningen) en de 
Zonnegroet (Maashees). 

Vieringen en Rozenkransgebed in de 
oktobermaand
In het weekend van 6/7 oktober viering patroon-
feest parochie Maria Moeder van de Kerk.
In de oktobermaand wordt het rozenkransgebed, 
dat de aanvang om 19.00 uur is gebeden in de 
Mariakapel van Vierlingsbeek:
- dinsdag 9 oktober
- dinsdag 16 oktober
- dinsdag 23 oktober
- dinsdag 30 oktober

Start voorbereiding eerste communie

De Parochie Maria Moeder van Kerk heeft drie de-
zelfde informatieavonden gepland voor ouders die 
hun kind(eren) willen voorbereiden op de 1e Heilige 
Communie 2018-2019:
• Op maandag 8 oktober van 20.00 - 21.00 uur in 

de pastorie van de H. Theobaldus kerk, 
 14 Oktoberplein 9, 5825 CC Overloon;
• Op dinsdag 9 oktober van 20.00 - 21.00 uur in 

het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, 
 Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis;
• Op donderdag 11 oktober van 20.00 - 21.00 uur 

in de sacristie van San Salvatorkerk, 
 Kerkplein 4, 5441 BE Oeffelt.

Op deze avond wordt uitleg gegeven over de 
1e Heilige Communie zelf, de communievoorberei-
ding, het communieproject waarmee gewerkt 
wordt en is er gelegenheid om vragen te stellen.  
Ouders die onverhoopt niet in de gelegenheid zijn 
om op één van deze avonden aanwezig te zijn, 
kunnen een e-mail sturen naar 
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl 
of bellen naar 0485-471246 (op werkdagen van 
9.00 - 12.30 uur behalve donderdags). 
Een aanmeldformulier wordt dan toegezonden. 

Pastoor Van der Sluis en Pastoraal werker 
mevrouw Jantje Bax

Wandelvoetbal Vierlingsbeek 
wordt 7e.

Op het wandelvoetbaltoernooi van Estria in 
Escharen heeft Wandelvoetbal Vierlingsbeek op 
dinsdag 18 september een verdienstelijke 7e plaats 
behaald. Aan het toernooi namen 20 teams deel, 
waaronder de teams van RKC Waalwijk en VVV 
Venlo. Het toernooi was goed georganiseerd en er 
werd onder een heerlijk zonnetje sportief gestre-
den. De spelregels van het wandelvoetbal werden 
goed toegepast. We speelden tijdens het toernooi 
vier wedstrijden in de poulefase. Hiervan wonnen 
we er twee, verloren vervolgens de derde wedstrijd 
en de vierde wedstrijd werd gelijk gespeeld. Dit le-
verde een tweede plaats in de poule op en konden 
we ons gaan opmaken voor de wedstrijden om de 
vijfde tot en met achtste plaats. In de kruisfinale 
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Wonen Vierlingsbeek levert 
twee appartementen op

Wonen Vierlingsbeek heeft het al langere tijd 
leegstaande pand aan de Spoorstraat 27a in 
Vierlingsbeek grondig verbouwd en levert hier 
nu twee moderne appartementen op. Voor deze 
woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens 
bleek veel belangstelling. 
Ruim voor de vakantieperiode werden de nieu-
we huurders al toegewezen.                                                           

Wonen Vierlingsbeek kocht het leegstaande pand 
aan de Spoorstraat 27a eind 2016 samen met het 
aangrenzende pand op nummer 27. 

verloren we door een doelpunt in de laatste secon-
de de wedstrijd. Met een 3-0 overwinning in de 
laatste wedstrijd sloten we dit toernooi af. 

Tijdens de derde helft werden de banden met de 
overige teams aangehaald en konden we moe 
en voldaan, maar met een tevreden gevoel huis-
waarts keren. Het volgende toernooi is op vrijdag 
12 oktober te Melderslo.

Na een verbouwing nam de woningcorporatie 
nummer 27 in juni 2017 in gebruik als eigen kan-
toor. Voor nummer 27a werd onderzocht hoe dit 
pand tegen acceptabele kosten kon worden ver-
bouwd tot sociale appartementen. 

Het oorspronkelijke idee van drie levensloopbe-
stendige woningen bleek bouw- en kostentech-
nisch niet haalbaar. Daarom is begin 2018 beslo-
ten het pand ingrijpend te verbouwen tot twee ap-
partementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. 
Na afronding van de vergunningperiode is Raedts 
Bouwbedrijf in mei met dit project van start ge-
gaan. 
Wonen Vierlingsbeek is trots op het feit dat een al 
langer leegstaand pand in de kern van 
Vierlingsbeek nu een mooie bestemming heeft ge-
kregen en ziet het project als een aanwinst voor 
de dorpskern. 
De woningcorporatie heeft het moment van de 
sleuteluitreiking aangegrepen om ook de 
WocoAPP te lanceren, een app waarmee huurders 
heel eenvoudig een reparatieverzoek of bericht 
naar Wonen Vierlingsbeek kunnen sturen. 
Meer informatie hierover is te vinden op 
www.wonenvierlingsbeek.nl.

Naast het project aan de Spoorstraat 27a realiseert
Wonen Vierlingsbeek op dit moment ook een 
nieuwbouwproject aan de Horstenweg in Holthees,
waar eind van dit jaar zes sociale huurwoningen 
zullen worden opgeleverd.

Lege toner en inktcartridges 
voor KIKA

Jeugd Ontspanningsclubs Vierlingsbeek - 
Groeningen (JOC) zamelt lege inkt- en toner- car-
tridges in voor KIKA.

Inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen kunnen 
hun lege inkt- of tonercartridges inleveren bij het 
JOC, Grotestraat 18a in Vierlingsbeek.
Tijdens openingstijden kunnen de cartridges in de 
inzamelbox gedaan worden die binnen staat.
Men kan de cartridges ook in onze brievenbus 
doen, wij zorgen dan dat deze op de juiste plaats 
terecht komt.

Deze cartridges worden ingezameld voor KIKA. 
Deze organisatie werft fondsen om onderzoek 
naar kinderkanker te financieren en zo te helpen 
om deze ziekte te bestrijden.
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Plat praote 16.

Een van de reacties op mijn vorig artikel was die 
van mijn broer Wim die mij attendeerde op het ge-
bruik van “umstaon“ in onze familie. Het werd door  
mijn moeder vaak gebruikt als er iets lekkers, b.v. 
taart of vlaai, te verdelen viel onder haar hapgrage 
kroost.
Wat hield ’t in? Als een vlaai of taart aangesneden 
was moest een van ons zich omdraaien (um gaon 
staon). Mijn moeder schoof dan een stuk op een 
bord en vroeg aan degene die “umstônd“: “Vur wie 
is dit?“ 
De “umstaonder“ noemde dan een naam en zo 
werd telkens een stuk toegewezen. Het voorkwam 
dat er ruzie zou ontstaan over de grootte van ieders 
stuk. En dat werkte wonderwel!
Ben wèl benieuwd of dit in meer gezinnen gebrui-
kelijk was.

Rein Verhoeven
reinverhoeven@gmail.com
06-28578247

Ken je dialect.

Wàt stodde dor toch te trèmpele?

Zedde gullie vrollieschôl of derreschôl thuus?

Wej won d’r nor toe mar hàn gààr gèn tied.

Ziede ôwwe fiets an’t verkammezeule?

Motte ‘ne wàts um ow ore hebbe?

Mug ik de kom uutscharre?

Wèl klinken, nie stinke!

Zun we same gaon trièzele?

Wàt binde toch ‘nen niksigen hônd!

Jà. Dè hedde mèèj!

Uitnodiging        Uitnodiging

De Kiwanis club  heeft de Zonnebloemgasten in 
het Land van Cuijk uitgenodigd om een bezoek 

te brengen aan het

Veeteelt Museum in Beers.

Deze keer is de afdeling 
Vierlingsbeek / Groeningen 

aan de beurt.

De datum is donderdag 18 oktober 

Het programma is als volgt :
12.00  uur Aankomst in Beers                                 
12.15  uur Lichte Lunch
13.30  uur Presentatie (film) over het museum
13.45  uur Rondleiding  in groepen 
15.00  uur Afsluiting 
15.15 uur  Vertrek 
Er zijn geen kosten aan verbonden 
Er kunnen maar 23 mensen mee en dus vol is 
vol.
Opgeven kan t/m 5 Oktober. 

Aan melden bij Tinie Teunesen tel. 631998   

Nog dit: s.v.p. alleen merktoner en inktcartridges 
inleveren, voor merkloze of klooncartridges wordt 
geen vergoeding gegeven aan KIKA.

Dus: neem de moeite om uw 
lege merkcartridge in te leveren, 

het is voor een erg goed doel!

Administratie op orde

Nederland had in de oorlog zijn bevolkings-
register goed voor elkaar. Een beetje te goed 
misschien. De Duitse bezetter had er weinig 
moeite mee om uit te vinden waar Joden woon-
den. Met alle gevolgen van dien.

Aan het begin van de oorlog kwam er een nieuwe 
regel: iedereen moest een identificatiebewijs heb-
ben. De Nederlandse rijksambtenaar Jacob Lentz 
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Informatiemiddag 
“Parkinson, accepteren of 
aanpassen?”
Voor patiënten, partners en familie

Op donderdag 4 oktober 2018  organiseert de 
Werkgroep Parkinson een informatiemiddag in 
De Witte Brug in Boxmeer

De ziekte van Parkinson is zowel voor de patiënt 
als voor de omgeving geen gemakkelijke ziekte 
om mee om te gaan. Vanuit de psychologie zijn er 
wel handreikingen te geven om te leren leven met 
Parkinson. Psycholoog A. Nouws geeft waarde-
volle informatie en laat zien welke stappen je kunt 
zetten om het proces van inpassen in je leven in 
gang te zetten en te houden.
Datum: donderdag 4 oktober 2018
Tijd:   14.00 tot 16.00 uur 
 (zaal open 13.30 uur)
Locatie:  De Witte Brug, 
 Sint Anthonisweg 63, 
 5831 AD Boxmeer
Entree  € 5,-.

Aanmelden vóór 2 oktober via een e-mail naar: 
parkinson.joseb@gmail.com 
o.v.v. uw naam en het aantal personen waarmee u 
de bijeenkomst bezoekt. 
Telefonisch reserveren kan ook via 06-12173215.

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

Op dinsdagavond 9 oktober 2018  start de on-
dersteuningscursus ‘De Zorg de baas’ in Grave. 
Deze wordt gegeven door Centrum Mantelzorg 
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, merk 
je  dat de zorg steeds meer van je vraagt. De aan-
dacht en hulpverlening zijn meestal gericht op die-
gene die zorg nodig heeft, maar in deze cursus sta 
jij centraal. Hoe hou je de regie over het eigen 
leven en kun je de zorg met voldoening blijven vol-
houden? Tijdens deze cursus leer je hoe je de ba-
lans (weer) vindt tussen zorgen voor een ander en 
zorgen voor jezelf.
 
Tijdens de cursus wordt er gewerkt met een infor-
matieve cursusmap en huiswerkopdrachten. 
Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervarin-
gen. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

nam deze taak op zich. En zorgde voor een per-
soonsbewijs dat beter was dan dat in Duitsland 
zelf werd gebruikt. Het was moeilijk te vervalsen. 
En hij zorgde er ook voor dat iedereen die voor-
kwam in de bevolkingsadministratie op de Neder-
landse gemeentehuizen zo’n persoonsbewijs 
kreeg. Zo waren er dus al snel acht miljoen per-
soonsbewijzen in omloop. 
Het verzet deed zijn uiterste best om voor onder-
duikers, maar ook voor Joodse Nederlanders en 
andere risicogroepen, dit soort documenten te ver-
valsen. De bezetter trad hier natuurlijk hard tegen-
op en bedacht allerlei tegenmaatregelen. 
De geschiedenis van dit soort documenten, zeker 
in een tijd van strenge privacy-wetgeving, is dus 
erg interessant. Het Oorlogsmuseum in Overloon 
wil hierover meer gaan vertellen. Het heeft al enke-
le honderden persoonsbewijzen in de collectie, zo-
wel originele als vervalste. Maar voor de presenta-
tie in de nieuwe tentoonstelling wil het museum dit 
aantal graag uitbreiden. Die gaan straks dus blij-
vend getoond worden.

Omdat veel mensen nog persoonsbewijzen hebben 
van vroeger, bijvoorbeeld van zichzelf of van ouders 
of grootouders, roept het museum iedereen op om 
die te schenken aan het museum. Dan blijven de 
persoonsbewijzen ook voor de toekomst bewaard. 
Voor elk ingeleverd persoonsbewijs wordt een gra-
tis entreekaartje geboden. En vanaf volgend voor-
jaar gaan die dan tentoongesteld worden.

• Gevoelens (h)erkennen en leren grenzen 
 aangeven
• 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. 
De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur en 
zullen plaatsvinden in Catharinahof, 
Koninginnedijk 252 in Grave.
Voor meer informatie en aanmelding voor de 
cursus, kun je terecht bij Centrum Mantelzorg  
Land van Cuijk. Telefoon: 0485-846739 of e-mail: 
info@mantelzorglvc.nl.

Zo lang mogelijk mobiel blijven

Veilig Verkeer Nederland organiseert een op-
friscursus verkeerskennis in de gemeente 
Boxmeer

We willen allemaal zo lang mogelijk onze eigen 
boodschappen blijven doen. Makkelijk een be-
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Themabijeenkomst 
‘Autisme bij vrouwen’

Op woensdag 10 oktober 2018 organiseert de 
Werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maasdui-
nen een themabijeenkomst in Boxmeer

Omdat autisme zich bij vrouwen anders uit dan bij 
mannen, wordt autisme bij vrouwen vaak niet op-
gemerkt. Dit leidt ertoe dat vrouwen vaak lang tob-
ben voordat ze weten wat er aan de hand is. 

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle be-
langstellenden, mantelzorgers en professionals/
vrijwilligers uit het Land van Cuijk.

Anke van Schooten, GZ psycholoog en program-
maleider Autisme GGZ Oost Brabant, gaat in op 
de verschillen tussen autisme bij mannen en vrou-
wen, diagnostiek en behandeling/begeleiding. 
Daarnaast vertelt een ervaringsdeskundige over 
haar persoonlijke ervaringen.

Datum: Woensdag 10 oktober 2018
Tijd:  19.30u (zaal open 19.15u)
Locatie:  De Witte Brug, 
 Sint Anthonisweg 63, 
 5831 AD Boxmeer

Aanmelden vóór 6 oktober via een e- mail naar: 
samenwerkenautisme@gmail.com o.v.v. uw 
naam en het aantal personen waarmee u de bij-
eenkomst bezoekt.

Meer informatie: Centrum Mantelzorg Land van 
Cuijk tel. 0485-846739 / www.mantelzorglvc.nl 

zoekje brengen aan een vriend of familielid. Zolang 
je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je 
wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je 
aandacht. Hoe zorg je dan dat je zo lang mogelijk 
mobiel blijft? 

Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan mee-
doen met de Opfriscursus van Veilig Verkeer Ne-
derland. In opdracht van de gemeente Boxmeer 
en in samenwerking met de SWOGB organiseren 
we dit jaar een opfriscursus voor de ervaren au-
tomobilist. Helemaal gratis, op een locatie in de 
buurt en ook nog eens gezellig. 

Waarom een opfriscursus nuttig is? “Natuurlijk 
fiets je al je hele leven en heb je waarschijnlijk al 
jaren je rijbewijs. Meer dan genoeg ervaring dus.” 
zegt Lufenda Miedema, projectleider van Veilig 
Verkeer Nederland in Noord-Brabant. “Toch ben 
je, als je wat ouder wordt, een stuk kwetsbaar-
der in het verkeer dan een 20-jarige. Als er iets ge-
beurt, zijn de gevolgen vaak ernstiger. Maar je wilt 
wel blijven fietsen en autorijden. Daarvoor kan 
onze opfriscursus helpen: je verkeerskennis wordt 
weer even bijgespijkerd en je krijgt praktische ad-
viezen van onze instructeur.” 

Wat gaan we doen? 
Je kunt meedoen met een opfriscursus waar in 
twee ochtenden je verkeerskennis wordt bijgespij-
kerd. Onze instructeur geeft uitleg over oude en 
nieuwe verkeersregels, -situaties en -borden. Ook 
is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze 
cursus om zich aan te melden voor een individuele 
praktijkrit in de eigen auto. (geheel vrijblijvend) Ver-
dere informatie hierover ontvangt u tijdens de cur-
sus. 

Doe mee met de VVN Opfriscursus!
We organiseren de volgende cursus in de gemeen-
te Boxmeer:
Opfriscursus verkeerskennis (je wordt alle dagen 
verwacht)
Dinsdag 23 en 30 oktober tijdstip 9.30 – 11.30 uur 
in Overloon
Bent u een ervaren verkeersdeelnemer en inwo-
ner van de gemeente Boxmeer dan kunt u zich 
tot een  week voor aanvang van de cursus aan-
melden op www.vvn.nl/opfrisboxmeer of tijdens 
kantooruren bellen met 088-5248850.
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!
U ontvangt ruim voor aanvang van de cursus een 
bevestigingsmail met de locatiegegevens.

Wandelen met Mantelzorgers

Centrum Mantelzorg Land van Cuijk 
organiseert op woensdagmorgen 10 oktober 
2018 van 10.00 uur tot 12.00 uur in 
samenwerking met de IVN een wandeling voor 
mantelzorgers. Tijdens deze wandeling kunt u 
ervaringen uitwisselen met andere mantel-
zorgers. 
We verzamelen om 10.00 uur bij Sint Domus, 
Gagelweg 1, Mill.
De wandeling zal tot ongeveer 11.30 uur 
duren. Hierna is er de mogelijkheid om samen 
koffie of thee te drinken. 
Deze word u aangeboden door Sint Domus. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Centrum Mantelzorg via 0485-846739 of 
u kunt mailen naar info@mantelzorglvc.nl  

Aanmelden is niet nodig.



14

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, 
cynische conferenciers, snelle stand-uppers, 
dames met ballen, heren met hersens, rare vogels 
en andere prettig gestoorde types trakteren wij U 
ook dit seizoen 2017-2018 weer op een vijftal 
gevarieerde avonden vol prettige buikpijn. 
Onbedaarlijk lachen om prachtige programma’s 
van Nederlands 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, Blue Giraffe, Autobedrijf Harm 
Martens, LekkerBèks – dagverse maaltijden, 
Syntax Personeelsdiensten, Van den Boogaard 
Veerdienst, Creemers Glas- Schilder- en 
Onderhoudswerken, Boomkwekerij Bardoel, 
Montagebedrijf Bliksemtechniek, Colors@Home 
Siebert Wonen, Mulders Auto’s en Perron 22 - bed 
& breakfast en meer. Zij allen houden namelijk van 
een gulle lach!

vrijdag 12 oktober > cabaret > ANNE & 
LISA > WELTSCHMERZ (try-out)
Met vlag en wimpel slaagden Anne & Lisa voor de 
befaamde Koningstheateracademie. “Anne & Lisa 
zijn een innemend, aantrekkelijk duo om naar te 
kijken” en “Dat is van uitzonderlijke kwaliteit” 
schreven de leden van de afstudeercommissie. 
De afstudeervoorstelling is inmiddels aangevuld 
met vers absurdistisch materiaal en uitgebouwd 
tot het wonderlijke, eigenzinnige en bovenal 
humoristische debuutprogramma Weltschmerz.

In Weltschmerz doorgronden Anne & Lisa perso-
nages die niet bepaald vooraan stonden toen ge-
luk en liefde werden uitgedeeld. Met snelle sket-
ches en absurde situaties, waar iedereen zijn 
vraagtekens bij zet, geven ze op humoristische en 
muzikale wijze een ode aan de onvolmaaktheid 
van de wereld. Zo heeft Danny echt alles van Star 
Wars, maar niemand om ‘papa’ of ‘mama’ tegen 
te zeggen. Herman zal nimmer raden wat Anton 
bij zich heeft, en als ze samen gaan vissen verge-

Ken je dialect.

Wat sta je daar toch te trappelen? (ongeduldig, 
onzeker heen en weer bewegen)

Zeiden jullie meisjesschool of meidenschool thuis?

Wij wilden er naar toe maar hadden helemaal geen 
tijd.

Ben je je fiets in de vernieling aan het helpen?

Moet je een draai om je oren hebben?

Mag ik de kom uitschrapen?

Wel de lusten, niet de lasten.

Zullen we samen gaan ronddraaien. (twee 
kinderen pakten elkaars handen  kruiselings vast 
en draaiden al achteroverhangend, de neuzen van 
de schoenen tegen elkaar, zo snel mogelijk in het 
rond. Vooral bij meisjes populair)

Wat ben je toch een nietsnut!

Ja! Dat heb je soms. (betrof meestal een geval van 
pech)
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

ten ze standaard de hengels. Weltschmerz is over-
al, het is de pijn die ons mens maakt met humor 
als enige zetpil.

vijf op een rij
  vrijdag 12 oktober 2018 > Anne & Lisa > 
 Weltschmerz (try-out)
  vrijdag 2 november 2018 > André Manuel 
	 Dreejklezoew (try-out)
  vrijdag 14 december 2018 > Marlon Kicken > In 

De Lift
  vrijdag 25 januari 2019 > Rayen Panday > 
 Fenomeen
  vrijdag 29 maart 2019 > Kees van Amstel > Een 

Bang Jongetje Dat Hele Enge Dingen Doet (try-
out)

kassa!
Alle voorstellingen beginnen om 21.00 uur. Gryphus 
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 profite-
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 
legitimatiebewijs aan de kassa en doe er Uw voor-
deel mee!

zaterdag 20 oktober > bieravond > DE 
PRUUVERIJ: BOCKBIERAVOND

Bieravond met zes speciaalbieren op het menu. 
Deze keer in de hoofdrol het bier waarop menig-
een zich al weer tijden op verheugt: het bockbier. 
Er wordt verteld over de herkomst, geschiedenis 
en samenstelling van alle biertjes op de kaart. Mor-
genvroeg is er natuurlijk maar één daarvan de zon-
debok en laat die zondebok vanavond ook aanwe-
zig zijn. En om met een goed gevulde maag aan de 
proeverij te beginnen wordt er vanaf 19.00 uur een 
heerlijke maaltijd geserveerd met als hoofdgerecht 
een wild zwijn aan het spit.

Meld je snel aan voor een bierkaart met wild zwijn 
voor 25 euro of een losse bierkaart (zonder zwijn) 
van15 euro, dan kunnen we boodschappen gaan 
doen!

aanvang: 19.00 uur > entree: gratis > aanmel-
den: www.gryphus.nl

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het F1 seizoen is halverwege en de strijd op de ti-
tel ligt nog volledig open. Wordt het Hamilton of 
wordt het Vettel? En kan onze Max nog een deuk 
in het pakje boter rijden? We zullen het zien want 
ook dit seizoen worden (onder voorbehoud) weer 
alle Grand Prix races op een grootbeeldscherm 

vertoond. Wij gaan er weer eens goed voor zitten. 
En U?
	zondag 30 september: GP RUSLAND 
 (start: 13.00 uur)
	zondag 7 oktober: GP JAPAN (start: 14.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Restaurant - Grand café - Proeverij

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"

Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Actie geldt van 24 september t/m 6 oktober 2018

OP VLOEREN
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

  UW
 SPECIALIST SINDS 19

88
   

   
  
  
  
 U

W
 S

PE
CIALIST SINDS 1988 

30 jaAR

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

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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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

Wielerspeciaalzaak
Uw fiets ophalen en weer thuisbrengen voor 

reparatie? Dat kan op dinsdag en donderdag,
bel of mail ons.

Profile Gennep
Spoorstraat 102

6591 GV  GENNEP
tel. 0485 51 31 80

e-mail: info@profilegennep.nl
website: www.profilegennep.nl

Facebook Profile Gennep

Gesloten op maandag

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
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 Opzoek naar nieuwe meubels?   

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478 -632232  

Computers en laptops
REPARATIE, UPGRADE, ONDERHOUD

ELKE ZATERDAG 10.00-17.00 UUR
Door de week in de avonduren op afspraak

Spoorstraat 34  -  Vierlingsbeek
0478 - 631632
06 - 22596495

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Warme Bakker Degen
Reclame 1 t/m 6 oktober
 	Boerenappeltaart € 5,35
 	Lônse mik € 2,40
 	Speculaas uit eigen bakkerij € 2,45

Reclame 8 t/m 13 oktober
 	Karamel chocoladevlaai € 10,45
 	Pompoenpitbrood € 2,40
 	4 Herfstbolletjes + 1 gratis

 Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl
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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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                     ontspanning 
                                                                   dansen 

                                                                      genieten 

                                                               vrij zijn 

  Joffershof Vierlingsbeek             iedere maandagavond 

       www.movewise.nl    06 10235305 

                                                              

                 
Bandenhandel Groeningen 

Voor al uw zomer- en 
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erflanden 17 
5831 ZA Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237

Openingstijden:
Maandag  18.00 - 22.00 uur
Woensdag  18.00 - 22.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur

 

 

HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
 

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112  Alarmnummer
0900-8880 Huisartsenpost Boxmeer-
  Nijmegen voor avond, nacht,
  weekend en feestdagen voor
  Boxmeer en omstreken.
0900-8844 Politie, als er geen nood is
0800-7000 Anoniem bellen
088-0208208 Brandweer
0485-845000 Maasziekenhuis

      Wijkagent Janne Blom
      Tel. 0900-8844
      E-mail: janne.blom@politie.nl
      www.facebook.com/politieboxmeer/    

  
  

   
   
 

  
  

  

✔	 Heb jij het talent om maandelijkse financiële rapportages 
 op te stellen, te presenteren en tevens de vertaalslag naar 
 de praktijk te maken? 

✔	 Wil jij liquiditeitsprognoses opstellen?

✔	 Wil jij afwisselend werk met financiën, administratie, 
 milieu- en personeelszaken en nog veel meer?

✔	 Wil jij tussen de 20 en 30 uur werken?

✔	 Wil jij leiding geven aan een administratieve collega?

☞	Dan zijn wij op zoek naar jou!

Autobedrijf Kusters B.V. zoekt een:

Financieel /administratieve
duizendpoot

Ben jij nieuwsgierig geworden naar deze vacature?
Kijk dan op www.autokusters.nl voor de volledige 
omschrijving wat deze baan van jou vraagt.

* recensies mogen bij onze medewerkers opgevraagd worden :)

Gespecialiseerd in Peugeot en Citroën
Sinds 1974!

VIERLINGSBEEK - GROTESTRAAT 69 - TEL. 0478-631901 - WWW.AUTOKUSTERS.NL

Wil jij een

bijdrage leveren

aan een geweldig

en gezellig team?*

Heerlijke- vers gekoelde blauwe bessen
Blauwbessenautomaat Overloon

24 uur per dag open / Tel.: 06 55372696
Jos Beckers Vierlingsbeekseweg 54
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