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zie vervolg op pagina 2

Zonnebloem 40 jaar in Vierlingsbeek en Groeningen
Onlangs was het 40 jaar geleden dat de Zonnebloemvereniging Vierlingsbeek/ Groeningen werd opgericht. 
Voor deze vereniging een mooie aanleiding om op 19 april een gezellige dag te organiseren voor de vrijwilli-
gers en veel gasten van de Zonnebloem.

Op 21 maart 1974 vond de oprichtingsvergadering 
plaats van de plaatselijke Zonnebloemvereniging. 
Op initiatief van Pastoor de Vree werden er in die 
tijd al cassettebandjes bezorgd bij de mensen die 
niet naar de kerk konden komen, en op die manier 
toch de eucharistieviering konden horen. Men wilde 
echter meer doen voor de zieken in Vierlingsbeek 
en Groeningen. Zodoende ontstond "onze" Zonne-
bloemafdeling. De Welfaregroep nam de eerste pe-
riode de taken op zich, maar later namen andere
vrijwilligers van buitenaf het over, om aan de 
steeds groeiende behoefte te voldoen. 
De Zonnebloem is een nationale vereniging, maar 
is weer onderverdeeld in provinciale, regionale en 
plaatselijke verenigingen, met allen hun eigen be-
sturen. Voor Vierlingsbeek en Groeningen vormen 
Tinie Teunesen (voorzitster), Mientje Mülders (se-
cretaresse) en Ria de Hoog (penningmeester) mo-
menteel het dagelijks bestuur. Zij zorgen er voor 
dat de 11 vrijwilligers van onze Zonnebloemafde-
ling al hun aandacht aan de zieken (en alle anderen 
die dat nodig hebben) kunnen geven. Omdat de 
meeste gasten geen gebruik maken van een com-
puter of laptop, wordt het meeste werk nog op de 
ouderwetse manier gedaan. Dus regelmatig wor-
den er briefjes bezorgd, of wordt er een telefoontje 
gepleegd. Voor eventuele hulp of advies kunnen zij 
terecht bij het districtshoofd of bij het regionale be-
stuur.
In de loop der jaren zijn er verschillende activiteiten 
op touw gezet. Zo krijgen de senioren (van 80 jaar 
of ouder) uit Vierlingsbeek en Groeningen een at-
tentie bij een verjaardag; worden er dagjes uit ge-
organiseerd; worden theatervoorstellingen in Cuijk 
bezocht, kan men deelnemen aan de boottocht 
of een weekje naar speciaal aangepaste vakantie-
parken. De boottocht over een deel van de Maas 
wordt om de 2 jaar georganiseerd, samen met an-
dere Zonnebloemafdelingen uit omliggende dorpen. 
Zij maken daarbij echter niet gebruik van de boot 
van de Zonnebloem, omdat deze is ingericht voor 
bedlegerige gasten. Om zoveel mogelijk mensen 

een onvergetelijke dag te bezorgen, wordt geko-
zen voor een "normale" boot, die wel is aangepast 
zodat ook gasten met een rolstoel of rollator mee 
kunnen. Voor de vakanties kunnen de plaatselijke 
afdelingen mensen aanmelden, maar de regionale 
afdeling beslist wie er mee kan. Voor de vrijwilligers 
zijn dit zware, maar zeer dankbare weken. Vaak 
betreft het gasten die individueel moeten worden 
begeleid, dus 24 uur per dag.
Natuurlijk is er dan ook nog de actie "Zon in de 
Schoorsteen". Deze landelijke actie krijgt in 
Vierlingsbeek en Groeningen een persoonlijk tintje, 
want de vele vrijwilligers uit het dorp maken voor 
veel zieken en ouderen een mooi pakje. 
Nelly Reinders verzorgt dit al 20 jaar tot in de punt-
jes, en elk jaar is het weer een groot succes.                                

Een andere kanjer van de Zonnebloem is Lies Koe-
len, die onlangs haar 25-jarig jubileum bij de Zon-
nebloem vierde. Na een korte tijd werd ze penning-
meester, maar door omstandigheden moest ze in 
1991 ook de taken van voorzitter en secretaresse
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Van de redactie:

●	 Een kaft in kleur om onze Paasuitgave! 
Komt de wilde tulp goed tot zijn recht! 

 Velen hebben inmiddels genoten van de 
aanblik van de mooie bijzondere tulp tijdens 
de afgelopen mooie weken!

●	 Kan niet genoeg gezegd worden: stem op 
ons: www.brabant.nl/dorpenderby. En kijk 
op zondagavonden naar Omroep Brabant, 
dan komt de dorpenderby voor in de 

 programmering!
●	 Vondel én Volharding brengen bloemen en 

planten bij U thuis deze maand,dat brengt 
kleur en fleur in huis!

●	 Wij wensen iedereen van harte 
 een Zalig Pasen toe!

kortstondig op zich nemen. Gelukkig duurde dit niet 
lang, en was het dagelijks bestuur weer snel com-
pleet.
Gasten van de Zonnebloem hoeven geen lid van de
Zonnebloem te zijn om aan de activiteit deel te ne-
men. Dit is een vermeend misverstand dat veel 
mensen denken. Ouderen en zieken hoeven zich 
alleen maar op te geven voor bepaalde activiteiten, 
of als ze er prijs op stellen, op een bezoekje van 
één van de vrijwilligers.
Hoewel de Zonnebloem uit vrijwilligers bestaat, 
kunnen ze toch niet zonder de financiële middelen,
die het mogelijk maken om hun activiteiten te kun-
nen bekostigen. Gelukkig heeft de Zonnebloem on-
dersteunende leden, wordt er jaarlijks een collecte 
gehouden, en worden er loten verkocht. Voor het 
jubileumfeest, dat op 19 april bij Concordia wordt 
gehouden, zijn de lokale ondernemers benaderd 
om een duit in het zakje te doen, zodat dit een 
prachtig en welverdiend feest zal worden voor de 
vrijwilligers en de genodigde gasten.
Al 40 jaar zorgt onze Zonnebloemafdeling er voor 

Abonnement Globaal

Binnenkort wordt de abonnementsbijdrage 
over 2014 automatisch van uw bankrekening 
geïncasseerd, bij diegene die hiervoor in het 
verleden een machtiging heeft afgegeven. 
De overige abonnees ontvangen t.z.t. een 
nota in de brievenbus.

dat ook de ouderen en zieken zich nog steeds on-
derdeel van de samenleving kunnen voelen, en hun 
sociale contacten kunnen behouden. Dit verdient 
een grote pluim voor al die vrijwilligers die dat de 
afgelopen 40 jaar mogelijk hebben gemaakt!

Redactie Dorpsblad Globaal

AGENDA:
2014:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
16 apr  Gêf ’t dûr: Beek Creatief: workshop   
  “Beek houwt in hout”; 
  aanvang 19:30 uur
17 apr Vondel: Bloemenactie
18 apr Symphonica in Sporto: Mens vs Paard  
  bij Zorgboerderij de Hultenhoek 
  Groeningen
18 apr Gryphus: cabaret; DE PARTIZANEN;   
  zaal open: 20:30 uur
19 apr Zonnebloem: 40 jarig bestaan 
  Zonnebloem
22-23 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse 
  bloemenactie
24 apr VOVG: Rayonreis
26 apr Ophalen oud papier: Gilde, tel. 631714  
  Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 apr Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel; 
  Aanvang 19.00 uur
3 mei Harmonie de Herleving: 
  The Voice van ’t Vrijthof in Concordia
6 mei Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
7 mei KBO: Busdagtocht naar Maasvlakte 2  
  en Rotterdam
8 mei VOVG: Fietsen over het spoor
9 mei Gryphus: cabaret; ERIC KOLLER;   
  zaal open: 20:30 uur
10 mei Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Groepstraining Bekse Bruggenloop 
  9.00 uur bij Bibliobeek
11 mei Koningskerkje: Koningsloper
14 mei Symphonica in Sporto: Jong geleerd is  
  Oud gedanst
15 mei KBO: Fietsdag KBO’s gemeente Boxmeer
16 mei Bèkse PubQuiz 2 (Gryphus)
20-23 mei JOC: PLUS Wandel4daagse i.s.m. JOC
23 mei MVC ’64: Kennisquiz
24 mei MVC ’64: Buitentoernooi
25 mei Eerste H. communie Vierlingsbeek/  
  Maashees; aanvang 13.30 uur in kerk   
  Vierlingsbeek
28 mei Gryphus: hardrock café; MAIDEN NIGHT 
  2014 met live UP THE IRONS zaal open:  
  20:30 uur
29 mei /  Feestweekend Volharding t.g.v.
1  juni 100-jarig bestaan voetbalclub
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31 mei / Groenings koor:
1  juni Deelname aan Volkorenfestival in 
  Middelburg
1 juni Smartlappenkoor "Van Heure Zinge":   
 groots smartlappen en joekskappellendag   
 op diverse lokaties in Vierlingsbeek; 
  van 11.30 uur tot 18.00 uur. Daarna tot  
  21.00 uur feestavond met live muziek!
3 juni Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
7 juni Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Groepstraining Bekse Bruggenloop 
  9.00 uur bij Bibliobeek
8 juni St. Antonius- St. Nicolaasgilde 
  Groeningen: Koningschieten
9 juni St. Antonius- St. Nicolaasgilde 
  Groeningen: Koninginnebal
11 juni VOVG: Linedance workshop
19 juni KBO: Fietsdag
21 juni Zanggroep Evergreen: 
  Muziek op de Maas
22 juni Stichting Op De Tôffel: 
  Op De Tôffel 2014
27 juni VOVG: Fietstocht
1 juli Harmonie de Herleving: 
  Zomeravondconcert
5 juli Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel; 
  Aanvang 19.00 uur
11 juli Bèkse PubQuiz 3 (De Vier Linden)
30 juli/  KBO: 5-daagse reis
3 aug naar Ernst aan de Moezel
12 aug KBO: Kermismatinee in ’t Joffershof
14-17 aug Kinder Vakantie Week: Locatie Maashees
21 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
24 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Bekse Bruggeloop
29 aug KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
2 sep Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
5-8 sept Groeningse Kermis
7 sept Harmonie de Herleving: Jeugddag voor  
  de jeugd van Vierlingsbeek en 
  Groeningen. In verband met 140-jarig 
  jubileum van de harmonie.
9 sept VOVG: Najaarsontmoeting
17 sept VOVG: Excursie naar Kliniek Via Sana
18 sept KBO: Fietsmiddag
26 sept Bèkse PubQuiz 4 (Café 't Hoekje)
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in ’t Joffershof
7 okt Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 okt VOVG: Rondleiding breifabriek
17 okt KBO: Spellenmiddag in ’t Joffershof
21 okt VOVG: Thermaalbad Arcen
25 okt Bèkse Biercantus 2014
29 okt VOVG: Knutselen met papier
30 okt KBO: Excursie
1 nov Harmonie de Herleving: Popconcert i.v.m.  
  140-jarig jubileum van de harmonie.
4 nov Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 nov VOVG: Rayonavond

15 nov De Keieschieters: Prinsenbal
18 nov VOVG: Proeverij
20 nov KBO: Herfstwandeling
28 nov Bèkse PubQuiz 5 (Café De Wildeman)
2 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec KBO: Kerstviering in Concordia
17 dec VOVG: Kerstviering

2015:
14-15 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie

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

Diensten 
en 
Intenties   

april - mei

17 april:
Steunpunt Merlet: 14.00 uur: 
Paasviering

17 april:
Witte Donderdag: 19.00 uur Vieringen 
St. Anthonis, Overloon, Wanroy en Oeffelt.
Kerk Overloon: 20.00 uur: Passiespel door Palet.

18 april:
Goede Vrijdag: kerk Vierlingsbeek: 19.00 uur: 
Kruisweg mmv. lectoren van 
deelparochies Vierlingsbeek/Maashees.

19 april:
Paaszaterdag: 
19.00 uur: Paaswake in kerk Overloon
21.00 uur: Paaswake in St. Anthonis, Oeffelt en 
Wanroy

20 april:
1e Paasdag: Kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur:  
Eucharistieviering

21 april:
2e Paasdag: kapel Groeningen: 10.30 uur: 
Eucharistieviering
Intenties: Wim en To Gerrits, Thij de Hoog en zoon 
Martien, Wim en Antonet -Haanen, Wim Ermers 
vanwege verjaardag, overl. ouders Camps-Gerrits 
en Toon, Mien Verhofstan en overl.fam. 

27 april:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: 
Eucharistieviering

29 april:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering
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4 mei:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: Eucharistieviering
Intenties: Wies Stoffelen-Smits, Johannes Deen-
en en Gerardina en Mina Jans, overl. fam. Elbers-
v.d. Cruysen. Mariek Litjens-Hilkens, Mariet en Jan 
Verbeeten-Verhofstad en overl. Fam.

10 mei: 
kerk Maaashees: 19.00 uur: Eucharistieviering.

(zie voor info ook de websites: 
www.parochievierlingsbeek.nl 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl) 

Paascommunie
Als er parochianen zijn die met Pasen de commu-
nie willen ontvangen en zelf niet naar de kerk kun-
nen gaan, dan kunnen ze contact opnemen met 
mevrouw Marietje Hubers. Zijn er parochianen die 
wel naar de kerk willen maar geen vervoer heb-
ben dan kunnen ook zij zich met haar in verbinding 
stellen: tel. 631222, Kreupelstraat 9.

Intenties
Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt 
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw 
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek. 
Zij is hiervoor bereikbaar op elke maandag van 
10.00 tot 11.30 uur en op donderdag tussen 
18.30 en 19.00 uur. Telefoon: 631222. 
De kosten van een intentie zijn € 10.00

BUITEN DE DORPSGRENZEN (58)

De laatste twee maanden moest ik naar Vlissingen. 
Daar zag en rook ik voor de eerste keer in mijn le-
ven de zee. Een geur van herkenning. Een klein 
jaar geleden had ik tijdens de Groeningse kermis 
na het dansen een mooie en intrigerende leeftijd-
genote naar haar huis aan de Molenweg in Vier-
lingsbeek mogen brengen. (Ik wist toen nog niet 
dat zij de vrouw van mijn leven zou worden.) Bij de 
molen van Frans Verhofstad waren wij even ge-
stopt om enkele kusjes uit te wisselen. Ik rook aan 
haar prachtige zwarte haar. Wat zoutig, ziltig. De 
geur van de zee. Niet verwonderlijk eigenlijk, haar 
beide grootouders van moederszijde kwamen oor-
spronkelijk uit Zeeland.

In Vlissingen werd nog meer de nadruk gelegd op 
de administratieve kant van de opleiding.
Afgezien van het ochtend- en avondappel kwamen 
we eigenlijk zelden buiten. Na het avondeten na-
tuurlijk wel. Voor een wandeling over de boulevard 
van Vlissingen of een bezoekje aan een van de tal-
rijke zeemanskroegjes van het eeuwenoude haven-
stadje.  
Voornamelijk dankzij spieken slaagde ik voor het 
examen en werd bevorderd tot korporaal-schrij-
ver.  Ik had gehoopt op Grave of Blerick, waar ook 
kazernes stonden, maar op grond van mijn min-

der goede cijfers stuurde men mij voor de rest van 
mijn diensttijd naar het afgelegen ’t Harde op de 
Veluwe, waar ik werd toegevoegd aan het A-eska-
dron van het 102e Verkenningsbataljon.  Dat waren 
huzaren, deelde men mij mede.
De ruiterij van het leger dus.
Maar je zag geen enkel paard. Dat was allang ver-
vangen door de tank.

We zaten met z’n tweeën op het administratiekan-
toor van het A-eskadron. De wachtmeester-admi-
nistrateur, mijn directe chef,  en ik. Mijn chef, zo 
bleek al spoedig, was een man die de voorschrif-
ten strak naleefde. Je kon er niet veel mee.
Tegenover ons in de gang waren de bureaus ge-
vestigd van de eskadronswachtmeester, de rit-
meester en aalmoezenier Hobbema, een vriende-
lijk, beminnelijk persoon.
We hadden het niet druk en konden het werk mak-
kelijk aan.
Ik had een gemakkelijk slaapplaatsje toebedeeld 
gekregen en ’s nachts lieten ze me ongestoord 
doorpitten. Heel wat anders dan in Vught en Kam-
pen, waar ze je om de haverklap midden in de 
nacht je bed uitjoegen voor een alarmoefening.
Het eten was goed, ofschoon ik in de eetzaal al-
daar nimmer een bieflapje in mijn mess tin heb 
aangetroffen. Men bood je een ruime hoeveelheid 
gekookte aardappelen aan met daarnaast veelal 
peulvruchten en kool, met als vleesgerecht voor-
namelijk braadworst en gehaktballen. Flinke scheut 
vette jus eroverheen. Elke week was er voortreffe-
lijke nasi. Ik heb er nu nog spijt van dat ik destijds 
niet om het recept gevraagd heb.
Alles bij elkaar niet verkeerd dus. 
Maar sommigen haalden hun neus op voor de 
middagmaaltijd. Waren het natuurlijk thuis veel be-
ter gewend. 
Tegen een uur of vijf, als de dienst erop zat maar 
je nog niet naar buiten mocht, begon de maag bij 
die gasten natuurlijk te knorren. Naast de kazerne 
stond een frietkraam. Die zond zijn heerlijke geuren 
het kazerneterrein op.
De hongerlappen smeekten mij om een poortbrief-
je. Mits getekend door de ritmeester mocht men 
op vertoon hiervan aan de wachtcommandant, on-
der diensttijd het kazerneterrein verlaten. De rit-
meester, de eskadronscommandant, tekende dat 
briefje natuurlijk niet. Die had wel wat anders aan 
zijn hoofd. Dus zette ik zijn handtekening maar. Dat 
was niet zo moeilijk, want de ritmeester had een 
eenvoudig krabbeltje, makkelijk na te maken. 
Ik deed dat niet geheel uit menslievendheid. Ook 
een beetje uit eigenbelang. Ik bedong enkele alco-
holische consumpties, mij na diensttijd aan te bie-
den in Café Regterschot, een bij dienstplichtig mi-
litairen zeer populair etablissement, honderd meter 
verderop, richting spoor.
                                   
Wordt vervolgd.
Nelson.
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VOORLEESUURTJE 
in Bibliobeek

Iedere zaterdagmorgen met steeds een andere 
voorlezer. 
Tijdstip: 10.30 uur tot 11.00 uur voor alle kinderen 
die willen komen luisteren. 
Kosten: € 1,00 (incl. glaasje fris)

Iedereen is van harte welkom.
 
Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen 
kinderen. 
Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek 
                                                                                                                 
info@bibliobeek.nl

Nooit verleden tijd.

Op zondag 4 mei van 11.00 – 16.00 uur in 
’t Koningskerkje presenteren de leerlingen van 
groep 7 & 8 van de Laurentiushof in samenwerking 
met de werkgroep 4 mei van de dorpsraad 
Vierlingsbeek het project “Nooit verleden tijd”.  
Het doel van dit project is om de leerlingen middels 
presentaties en eigen interviews met familieleden/
bekenden een beeld te laten krijgen hoe mensen 
de Tweede Wereldoorlog ervaren hebben en welke
invloed dit gehad heeft op hun leven. Ook wordt 
hiermee de verbinding gemaakt naar het heden, 
waar mensen nog steeds onderdrukt worden, niet 
voor hun mening kunnen uitkomen en soms het le-
ven niet veel waard lijkt te zijn…het lijkt er op dat 
dit ”Nooit verleden tijd” wordt.
 
Op zondag 4 mei vindt tevens de jaarlijkse doden-
herdenking plaats, u wordt hierbij uitgenodigd om 
bij deze herdenking aanwezig te zijn. We verzame-
len ons om 19.15 uur bij ’t Koningskerkje 
(Spoorstraat te Vierlingsbeek).

Werkgroep 4 mei, Dorpsraad Vierlingsbeek 
(tel. 0478-631715)

De Nederlandse Kampioenschap-
pen komen eraan!

We hebben inmiddels een aantal toernooien erop 
zitten en we kunnen wel zeggen dat de resultaten 
goed zijn en dat het iedere week beter gaat. We 
hebben hard getraind voor de Nederlandse Kam-
pioenschappen. Deze werden gehouden in Sport-
centrum Rusheuvel, Rusheuvelstraat 5, 5346 JH 
Oss. Zaterdag 12 april mochten Emmie, Guusje, 
de minioren en de junioren dansen. Het begon 
deze dag om kwart voor 10 en de prijsuitreiking 
was om 6 uur. We hoopten natuurlijk dat ze mooie 
prijzen mee naar huis zouden nemen en dat ze 
vooral van deze dag genoten hebben! Op zondag 
13 april gingen Lisanne en Willemien, de garde 
jeugd en de show hoofdklasse dansen. Deze dag 
begon ook om kwart voor 10 en de prijsuitreiking 
was om kwart voor 7. 

We willen ABC Afbouwcentre, Colors@Home, Sie-
bert Wonen, Notariskantoor Vierlingsbeek, Sport-

Lavit, 't-Genot Ambachtelijk Pannenkoeken-
restaurant, Jumbo Walraven Boxmeer bedanken 
voor hun ondersteuning tijdens het afgelopen 
seizoen. En nog nagenietend van onze presentatie-
middag willen we ook graag een dankwoord geven
aan Jacobs en Smits Metaalbewerking B.V., In-
ternactief en tot slot Kapsalon José.

70 jaar leven in vrijheid

In heel Nederland vieren we dit jaar en komend 
jaar dat we 70 jaar in vrijheid leven. Wij, vrijwilligers 
van de oude Schoenendoos en Bibliobeek hebben 
waargebeurde verhalen over de tweede wereld-
oorlog verzameld. Deze verhalen zijn verteld door 
mensen uit onze eigen omgeving en worden ver-
werkt in een boek. Dit boek is de laatste mogelijk-
heid om van mensen die de oorlog meegemaakt 
hebben rechtstreeks hun ervaringen op papier te 
zetten. Ook foto’s uit privé bezit en van De Oude 
Schoenendoos hebben wij tot onze beschikking 
gekregen en worden in het boek verwerkt.
Het resultaat van de samenwerking tussen schrijf-
ster Monique van de Zanden en oud-Vierlingsbe-
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kenaar Gerard Sonnenmans is gebaseerd op his-
torische feiten en er wordt gebruik gemaakt van 
de vele dagboeken, brieven, e.d. 

Aan bod komen oorlog, bezetting, evacuatie, on-
derduikers, bevrijding en wederopbouw.
Het makkelijk leesbare boek bevat ruim 100 pagi-
na’s en hoort bij elke rechtgeaarde Vierlingsbeke-
naar een mooie plaats te krijgen in de boekenkast 
of op de leestafel. 
De gebeurtenissen in Overloon waren heftig en van 
korte duur. Langs de Maasdorpen duurde deze 
periode veel langer en had enorm veel impact op 
de bevolking, die een half jaar rond heeft gezwor-
ven, waarbij zij bloot stonden aan razzia’s en be-
schietingen voordat zij weer terugkonden naar hun 
vernielde en leeg geroofde woningen.
Wij hebben nogal wat verhalen voor u kunnen ver-
zamelen. 

De presentatie van het boek is op 27 september, 
de dag dat de bevolking moest evacueren. Tijdens 
deze presentatie wordt er een tentoonstelling ge-
opend over de tweede wereldoorlog in onze om-
geving.

Deze tentoonstelling is doorlopend toegankelijk tij-
dens de openingsuren van Bibliobeek en is samen-
gesteld met o.a. voorwerpen uit het museum van 
Tonny Ebben uit Groeningen.

Hebt U belangstelling voor dit boek dan kunt u zich 
vanaf nu daarvoor inschrijven. Zo bent u zeker van 
een exemplaar. De prijs bedraagt 9 euro. U kunt 
het bedrag overmaken op de rekening van De 
Oude Schoenendoos NL35RABO 015 43 24 388.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij 
J. Hendriks  0478 631337
L. Kusters   0478 630369 

ANWB Streetwise naar 
basisschool Laurentiushof

ANWB Streetwise komt op dinsdag 22 april met 
een spannend verkeersprogramma naar basis-
school Laurentiushof in Vierlingsbeek. ANWB 
Streetwise leert kinderen van groep 1 tot en met 8 
om beter om te gaan met het huidige verkeer. 
Basisschool Laurentiushof vindt het belangrijk die 
“straatwijsheid” mee te geven en biedt de kinderen
graag ANWB Streetwise aan. In verschillende 
praktijklessen leren de kinderen over het gebruik 
van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnel-
heid. ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen:
*  Bij “Toet-toet” in groep 1-2 staan twee onder-

werpen centraal: het herkennen van (gevaarlij-
ke) verkeersgeluiden en  het oefenen met over-
steken. Daarnaast leren de kinderen waarom 
het zo belangrijk is om een kinderzitje en de au-
togordel te gebruiken.

*  Tijdens “Blik en klik” leren de kinderen van 
groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig overste-
ken. Het belang van het dragen van de gordel 
en gebruik van een autostoel in de auto wordt 
geoefend met een spannende gele elektroauto. 

*  “Hallo auto” leert de kinderen van groep 5 en 6 
in de Kloosterstraat, over de remweg van een 
auto en de invloed van reactiesnelheid op die 
remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bij-
rijderstoel van een ANWB rijlesauto en mogen 
zelf remmen. Ook het belang van het dragen 
van een gordel komt in deze les aan bod. 

*  “Trapvaardig” tenslotte traint de kinderen van 
groep 7 en 8, op de parkeerplaats voor de 
school, in praktische fietsvaardigheid. De leer-
lingen fietsen over een uitdagend parcours en 
trainen moeilijke manoeuvres met een zware 
rugzak op. Hiermee worden de kinderen voor-
bereid op het zelfstandig fietsen naar de mid-
delbare school.

In verband met deze activiteiten zal de Wil-
lem I straat en de  Kloosterstraat, inclusief de 
parkeerplaats tussen de school en de kerk, op 
die dag, van ‘s morgens 8.00 uur tot ongeveer 
16.00 uur afgezet worden. De bewoners van de 
Kloosterhof en de Kloosterstraat, die tijdens deze 
dag met de auto op pad willen, worden verzocht 
hun auto vóór 8.00 uur buiten dit gebied te parke-
ren. Daarnaast verzoeken wij de bewoners van de 
Kloosterstraat om géén auto langs de Klooster-
straat te parkeren. Om de activiteiten zo optimaal 
mogelijk te laten slagen hopen wij op uw mede-
werking en danken u hier bijvoorbaat voor.

Namens het team van basisschool Laurentiushof
Marian van Os, coördinator verkeersonderwijs
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Stempelkaarten voor Symphonica in Sporto zijn  
verkrijgbaar in Bibliobeek en bij iedere 
Symphonica-activiteit. 

Bewegingsmeter vernield! 
Op zondagochtend 6 april 2014 bemerkten we dat de 
pijl van onze fonkelnieuwe bewegingsmeter was 
vernield. Mocht je iets verdachts hebben gezien op die 
zaterdagavond/nacht, laat het ons aub weten 
We gaan ervan uit dat de lol van de vernielzucht er nu 
van af is en dat iedereen vanaf 18-4  alleen nog maar 
met trots naar de resultaten op de bewegingsmeter kan 
kijken. 
 
Finalist Brabantse Dorpen Derby 
Zoals bekend zijn we een van de negen finalisten van de 
Brabantse dorpenderby. Alleen samen kunnen we die 
dorpenderby winnen. Heb jij al gestemd? 
Stem op ons via: www.brabant.nl/dorpenderby 

Stem op Symphonica in 
Sporto en we maken kans op 
€ 25.000,- wat we gaan 
besteden aan de leefbaarheid 
van Vierlingsbeek en 
Groeningen  

Hoe werkt het stemmen? 
Tot 2 juni 's nachts kan er per e-mail worden gestemd 
op Symphonica in Sporto. Tot 18 mei is dit zichtbaar. 
Elke woensdag sturen we een update via Facebook en 
Twitter. Vanaf 18 mei is niet meer te zien welke dorpen 
aan kop gaan, zodat het spannend blijft. Het online 
stemmen telt voor 40% mee bij de bepaling van de  
top 3.  
Een vakkundige jury, onder voorzitterschap van 
gedeputeerde van de provincie Noord Brabant; Brigitte 
van Haaften-Harkema, maakt tijdens de finale show op 
7 juni 2014 een ranking van de 9 finalisten. Dit telt voor 
60% mee bij de bepaling van de top 3.  
Kijkers kiezen uit top 3  
Tijdens de live tv-finale stemt de Brabantse kijker 
vervolgens via telefoon of sms op de top 3 en bepaalt zo 
wie de uiteindelijke winnaar van de Derby 2014 wordt. 
Zowel de jury als de inwoners van Noord-Brabant 
hebben dus een belangrijke stem in de keuze van de 
finalisten.  

Stem-uitslag week 15 Brabantse dorpenderby: 
1:Maaskantje 
1:Hoogerheide        Jouw stem maakt het verschil!!! 
3:Boekel 
4:Vierlingsbeek 
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Vierlingsbeek/Groeningen

1e Pinksterdag: outdoor soccer 
op ‘Playa del Concordia’ V’beek

Op eerste Pinksterdag, zondag 8 juni, kunnen de 
inwoners van Vierlingsbeek weer getuige zijn van 
het ZVV Concordia Outdoor Soccer Toernooi. Van 
het Vrijthofplein is het toernooi verhuisd naar het 
inmiddels vertrouwde Vrijthofgras. Daar op de 
‘Playa del Concordia’ zullen de hoofdzakelijk loka-
le voetbalkunstenaars in een kleine piste met 
‘boarding’ hun vaardigheden weer tonen.

De aftrap van het ZVV Concordia Outdoor Soccer 
Toernooi is aan de jeugdteams, grotendeels zijn 
dit F- tot en met C-junioren van 9.30 tot 14.30 uur. 
De rest van deze sportieve dag is bedoeld voor de 
B- en A-junioren en senioren teams van 14.30 tot 
22.00 uur. 

Aanmelden kan bij Marc Oudenhoven 
(Marc.oudenhoven@planet.nl; 
mobiel: 06-22201989), bij Sander Oudenhoven 
(S.oudenhoven@gmail.com; mobiel: 06-46388013) 
of via ZVVConcordia@gmail.com.

Outdoor Soccer
Voor het ZVV Concordia Outdoor Soccer Toernooi 
zijn de belangrijkste uitgangspunten: een team 
dit jaar bestaande uit een doelman en drie spe-
lers en genoeg wisselspelers om continu te kun-
nen wisselen. Spelers spelen ook dit jaar weer op 
sport/gym/zaalschoenen (dus geen voetbalschoe-
nen). Het toernooi wordt gehouden op het grasveld 
voor de deur van hoofdsponsor Zalencentrum Con-
cordia. De muziek wordt verzorgd door een disco-
theek.

Themamiddag houd bloeddruk en 
nieren gezond: 

Donderdag 17 april om 14.00 uur organiseert KBO 
Maashees een workshop met bovenstaand thema 
en zal in het teken staan van gezonde vaten en nie-
ren. 
Miranda Boom, verpleegkundig specialist nierziek-
ten en hart- en vaatziekten van het Canisius Wil-
helmina ziekenhuis zal deze middag leiden. De 
presentatie zal interactief zijn met voldoende ruim-
te voor vragen. O.a. de volgende vragen komen 
aan de orde: 
Wat is bloeddruk, te hoge bloeddruk en hoe kan 
het dat bloeddruk zo wisselend is. 
Wat doen gezonde nieren, hoe kan een nier slecht 

gaan werken en wat merk je ervan? 
Wat kun je doen om je nieren gezond te houden. 
Deze middag vindt plaats in Plein 27 te Maashees. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Gezamenlijk eten:
De volgende datum voor het gezamenlijk eten is 
woensdag 7 mei om 18.30 uur bij Restaurant “De 
Vier Linden”in Vierlingsbeek. Dit diner is tevens de 
afsluiting van de dagreis. Leden die niet meegaan 
met de reis maar zich willen aansluiten bij het diner
kunnen zich aanmelden tot 1 mei met contante be-
taling van de kosten voor het diner: € 15,00 in een 
envelop bij Jan Spee, Cath. de Berthoutstraat 10.

Symphonica in Sporto:  
Jong gedanst, is oud gedaan. 
Met deze slogan willen wij mee doen met Sympho-
nica in Sporto door met kinderen van  basisschool 
Laurentiushof en leden van de KBO een gezamen-
lijke dans in te studeren en uit te voeren op woens-
dagmorgen 14 mei 2014. Dit evenement vindt plaats
op Laurentiushof in Vierlingsbeek. Het doel van deze 
dag is om met zoveel mogelijk mensen te dansen. 
Dus… hou de dag vrij en meld je aan voor 23 april 
bij Jan Spee, Cath. de Berthoutstraat 10,
tel. 631233.
Programma 14 mei 2014:
 -  U bent vanaf 10.00 uur welkom in de basis-

school waar een kopje koffie/thee  en een plak 
Bekse koek voor u klaar staan. 

-  U krijgt uitleg over hetgeen we gaan doen en er 
wordt gezamenlijk geoefend.

-  Om 11.30 uur voeren we samen met de 320 kin-
deren van basisschool  Laurentiushof de dans 
uit.

Omroep Brabant zal hierbij aanwezig zijn om op-
names te maken.  

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 18  april, 2 en 16 mei Aanvang: 14.00 uur

De vaste activiteiten van de KBO zijn:
Jeu de Boules op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur 
bij Concordia Info 631233
Koersballen op woensdagmiddag van 
14.00-16.00 uur in het Joffershof Info 631986
Biljarten op maandag- en donderdagmorgen
en dinsdag en vrijdagmiddag  in het Joffershof 
Kienen om de 14 dagen op vrijdagmiddag in het 
Joffershof 14.00 uur Info 631986
Bijeenkomst alleengaanden 1e zondag van de 
maand om 14.00 in het Joffershof Info 632028
Gymmen op vrijdagochtend van 9.15 - 10.15 uur 
en van 10.30 - 11.30 uur in het Joffershof
 Info 631232

Wilt u lid worden, meldt u aan op 
www.kbo-vierlingsbeek.nl, stuur een mailtje naar 
kbovierlingsbeek.groeningen@home of bel het 
secretariaat 631919



9

Programma Koningsdag 2014

Ook dit jaar organiseert het comité Oranje Boven weer een spetterende Koningsdagviering!

Programma voor 26 april aanstaande:
11:00 vertrek van de versierde fietstocht vanaf het plein tussen de kerk en de school.
Op onderstaand kaartje kunt u zien waar de fietstocht overal komt.
De kinderen zien graag juichende mensen en het rood, wit, blauw op alle huizen!

Vanaf 11:45 uur gaan de spelletjes en de vrijmarkt van start. 
Dit gebeurt op het plein tussen de school en de kerk.

Voor de vrijmarkt gelden wel de volgende regels:
Alleen kinderen vanaf groep zes tot en met de tweede klas van de middelbare school mogen spulletjes 
verkopen.
Er mag alleen speelgoed verkocht worden (geen huisraad of andere zaken).
Het schoolplein en de omliggende straten zijn in verband met de festiviteiten alleen te voet of per fiets 
bereikbaar.
Alles wat niet verkocht wordt, moeten de kinderen weer mee te nemen.
De kinderen kunnen tussen 11.30 en 12.00 uur naar binnen om hun spulletjes uit te stallen.
Om 14.00 uur moet iedereen weer van het schoolplein af.
Iedereen dient zijn eigen rommel op te ruimen en het schoolplein netjes achter te laten.
Om er voor te zorgen dat iedereen die graag zijn spulletjes wil verkopen ook een plekje heeft willen wij 
graag dat de kinderen zich aanmelden via oranjebovenvierlingsbeek@hotmail.com In het mailtje graag de 
naam, leeftijd, en de groep/klas vermelden.

Om 13:30 uur volgt de prijsuitreiking van de fietstocht.

Vrijwilligers gevraagd.
Zoals ieder jaar willen wij ook weer voldoende begeleiders bij de diverse spelen kunnen zetten zodat onze 
Koninginnedag weer een gezellig feest kan worden voor iedereen.

Om dat te kunnen, zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die ons willen komen helpen.
Wij zoeken mensen die de kinderen begeleiden/helpen bij de diverse spelen.
Wilt u er voor zorgen dat we er weer een groot succes van kunnen maken meldt u dan aan als vrijwilliger 
door te mailen naar: oranjebovenvierlingsbeek@hotmail.com of neem contact op met 
Marc Vernooij 0478- 630035
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In de afgelopen winterperiode hebben een groot 
aantal van onze jeugdleden die spelen op mini-veld 
(niveau rood) en op driekwart-veld (niveau oranje) 
deelgenomen aan de Maascourt Events, een toer-
nooi dat gedurende 6 woensdagmiddagen werd 
gespeeld in de tennishal in Venray. Aan dit toernooi 
speelden kinderen van 9 verenigingen uit de regio 
mee.

Winnaar van het totale individuele klassement bij 
rood werd Renzo van TC Venray, bij Oranje werd 
dit Darius van TC Blerick. 
Van onze kinderen haalden gedurende deze Events 
maar liefst 4 kinderen de aanmoedigingsprijs: 
Tom Koenen, Fleur Keijsers, Noa Janssen en 
Esmee Koenen. Daarnaast hadden we ook 1 keer 
een dagwinnaar: Femke Janssen. 

Als klap op de vuurpijl kwam echter de uitslag van 
het verenigingsklassement:
1. TV Vierlingsbeek  
 32 punten  (12x hoogste opkomst, 
 1x dagwinnaar, 1x hoogste gemiddelde, 
 4x aanmoedigingsprijs)
2. TC Venray  
 21 punten  (5x hoogste gemiddelde, 
 5x dagwinnaar, 1x aanmoedigingsprijs)
3. TC Lottum  
 10 punten  (3x hoogste gemiddelde, 
 1x aanmoedigingsprijs)
4. TV Leunen-Veulen-Heide 
 8 punten    (2x hoogste opkomst, 
 1x dagwinnaar, 3x aanmoedigingsprijs)
5. TC Blerick  
 6 punten (1x hoogste gemiddelde, 
 3x dagwinnaar)

6/7. TV de Gagel, Wanssum 
 4 punten (1x hoogste opkomst, 
 1x dagwinnaar, 1x aanmoedigingsprijs)
6/7. TV Grootveld, Panningen 
 4 punten (1x hoogste gemiddelde, 
 1x aanmoedigingsprijs)
8. TV ’t Löbke, Swolgen 
 3 punten (1x hoogste gemiddelde)
9. HTC Horst  
 1 punt (1x aanmoedigingsprijs)

Door het grote enthousiasme van onze groep rood 
en oranje spelers, die iedere keer met de grootste 
groep vertegenwoordigd waren, een dik verdiende 
1e plaats voor onze vereniging.
Wij zijn SUPERTROTS!

De kinderen van niveau rood en oranje (6-11 jaar) 
zullen de komende tijd iedere eerste zondag van 
de maand in de regio de tennisbanen opgaan om 
deel te nemen aan Tenniskids Worldtour, de 
KNLTB-competitie voor deze leeftijdsgroep.

Voorjaarstoernooi/start competitie
Zondag 30 maart werd door al onze jeugdleden 
die op grootveld spelen (11-17 jaar) een onderling
toernooi gespeeld. Er werden dubbelwedstrijden 
gespeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Een 
mooie oefening voor de competitiespelers, die in 
april en mei de KNLTB-competitie gaan spelen. 
Het weer was prachtig en er werd enthousiast en 
sportief gespeeld. In de middagpauze werd er ge-
noten van een broodje frikadel. Na 3 uur op de ba-
nen te hebben gestaan kon het eindklassement 
worden opgemaakt. Degene met de meest gewon-
nen games in 4 partijen was de winnaar. Deze eer 
was aan Daan Arts, gevolgd door Erin Arts op een 
knappe 2e plek.

Jeugdcommissie TV Vierlingsbeek,
Sandra Grummels, Femke Thijssen, 
Wilma Toonen, Carlo Jansen en Yvonne Arts 
  
Voor meer informatie zie ook onze website: 
http://www.jeugd.tvvierlingsbeek.nl
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Gêf ’t Dûr:

            KONINGSMAAL 

26 April 2014
 
                 Aanvang: 19.00 uur 

We vieren onze eerste Koningsdag in Vierlingsbeek 
op een speciale manier. 
Overdag kunnen we genieten van alle activiteiten 
die in het dorp voor en met kinderen zijn georga-
niseerd.  
’s Avonds bereiden de koks van Gêf ‘t Dûr  geza-
menlijk een geweldig ‘koningsmaal’ voor inwoners 
en vrienden van Vierlingsbeek en Groeningen. 
De accommodatie is nog geheim maar het wordt 
zeer zeker een mooie locatie in Vierlingsbeek of 
Groeningen

Heb je 19 april nog niets te doen ……… of moet 
je ergens heen waar je liever niet naar toe gaat 
……...……………….. of wil je liever eens een keer 
niet  op die bank zitten (liggen) ………… een ge-
zellige avond hebben………….wil je dansen of lie-
ver aan een hangtafel of aan de tap hangen ………
misschien wil je liever zitten …..…… Een  glas bier 
of wat anders drinken ……….. daarbij naar lekkere 
muziek luisteren vanaf de jaren 60 tot nu………… 
Hiervoor niets extra willen betalen (omdat wij dit 
jullie gewoon willen laten horen) ………. weer veel 
nieuwe nummers van ons horen  ……… dus ei-
genlijk wil je gewoon een avond genieten ……… 
Dat moeten we toch allemaal op zijn tijd eens een 
keer doen ………….. Nou dan moet je zeker naar 
ons optreden bij zaal Concordia komen …….. ….. 
DUS TOT ZATERDAG 19 APRIL! ..................

The Odds zijn: Jan Kleeven, gitaar - Bert Verbee-
ten, toetsen en zang - Henk Koppes, drums en 
zang - Toon Nillesen, toetsen en zang - Jan Nille-
sen, saxofoon – Helen Nillesen, zang – Geert van 
Os, gitaar en zang – Yvonne Berden, bas

Kosten € 15,- per persoon (exclusief drankjes).
Bij deze nodigen we jullie allemaal uit om je aan te 
melden via: 
www.bibliobeek.nl onder tabblad Gêf ’t Dûr. 

Geef je snel op want vol is vol!

Groet team en koks van Gêf ’t Dûr. 

MAASHEES ZOEKT BEHEERDER

De huidige beheerder van het gemeenschapshuis 
in Maashees heeft een andere uitdaging gevonden 
en gaat per 1 juni a.s. Maashees verlaten. De Ver-
eniging Gemeenschapshuis Maashees zoekt daar-
om een nieuwe uitbater/uitbaatster die in deze 
drukke functie een uitdaging ziet en deze horeca
baan ambieert. Het is uiterst belangrijk voor het 
dorp Maashees dat het gemeenschapshuis goed 
“bemand” is, ook al omdat de meeste verenigin-
gen daar hun thuishaven hebben. 
Het complex bestaat uit een zaal, een café, tevens 
sportkantine voor de aanliggende sporthal, frituur 
en vergaderruimtes. Boven café en frituur ligt een, 
bij het gebouw behorend, appartement. De huidi-
ge huurders wonen hier niet, dus is deze woon-
ruimte eventueel voor ’n nieuwe uitbater, met of 
zonder partner, vrijwel direct beschikbaar.
In principe zal het geheel echt geopend moeten 
zijn op de donderdagen tot en met de zondagen. 
Een en ander kan in overleg tussen een nieuwe 
uitbater en de Vereniging geregeld worden. Het 
beheer van de gemeentelijke sporthal is goed te 
combineren met het exploiteren van het gemeen-
schapshuis. 
Van belang is een geplande renovatie van het ge-
meenschapshuis volgend jaar. Ook dat zal een im-
pact hebben op de exploitatie gedurende de ge-
faseerde verbouwing en daarover zullen dan ook 
passende afspraken met de nieuwe uitbater(s) ge-
maakt moeten worden.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met 
Pieter de Vos; pieter.devos@tele2.nl
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Overloon opgefrist

Met pincet en historische foto’s bij de hand wordt 
de dertig jaar oude maquette van het verwoeste 
Overloon opgefrist. De maquette wordt onderdeel 
van het nieuwe paviljoen dat in het Oorlogsmuse-
um in Overloon verrijst ter herdenking van de tank-
slag in 1944 en dat volgende week geopend 
wordt.

Na anderhalf jaar van voorbereiden, bouwen en in-
richten is deze uitbreiding nu vrijwel klaar. 
Op 17 april wordt het paviljoen gezamenlijk ge-
opend door de beide Commissarissen van de Ko-
ning in Brabant en Limburg. Het feit dat zij samen 
komen is opmerkelijk, maar sluit volledig aan bij 
het karakter van de bevrijdingsoperatie destijds. 
Daarbij konden de Brabantse plaats Overloon en 
het Limburgse Venray door vriend en vijand name-
lijk niet los van elkaar gezien worden. Het duurde 
drie weken voordat de bezetter uit dit gebied ver-
dreven was.
De uitbreiding in het Oorlogsmuseum toont niet al-
leen de militaire geschiedenis. Er is ook veel aan-
dacht voor wat de bewoners van deze streek in 
die moeilijke periode beleefd hebben. Het museum 
zegt dit project als een investering in de toekomst 
te zien, die nodig is om aan te sluiten bij nieuwe 
generaties. De totale investering in dit project be-
draagt ruim 300.000 euro. Daarvan heeft het mu-
seum zelf ruim de helft ingelegd en kon het voor 
het overige deel een beroep doen op subsidiënten, 
sponsors en particuliere donateurs.
Op donderdagmiddag 17 april wordt het nieuwe 
paviljoen voor het publiek geopend. Daarmee 
wordt de eerste stap afgerond van een veelomvat-
tend moderniseringsproces, waarvoor het museum 
enkele jaren uitgetrokken heeft.

                     Uit op Zondag

Wat : Lezing door Culinair                                            
 Etnoloog Carolina
Waar : Woonzorgcentrum Sint Anna
 Veerstraat 49, Boxmeer
Wanneer : Zondag 27 april
Tijd : 14.30 uur 
Kosten : Gratis entree,                                                       
  vrijwillige bijdrage
    
Carolina Verhoeven is Culinair Etnoloog en vertelt 
graag over de eetgewoontes door het leven heen. 
Vandaag verteld ze over “Eten op feestdagen, het 
jaar rond, met een extra tintje 200 jaar koninklijk 
tafelen” 

U bent allen van harte welkom.
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Maasziekenhuis zoekt 
cliëntenraadslid 

Door het vertrek van één van zijn leden is de Cliën-
tenraad van Maasziekenhuis Pantein op zoek naar 
een nieuw lid. Het nieuwe raadslid zal eerst een 
aantal maanden meedraaien en worden ingewerkt.

De Cliëntenraad behartigt als ‘pro-actief meeden-
ker’ de algemene belangen van de cliënt en denkt 
met het ziekenhuis mee over een breed scala aan 
onderwerpen, zoals de kwaliteit van zorg, patiënten-
participatie, voeding, hygiëne en geestelijke zorg. 
Onder 'de cliënt' verstaat de raad de huidige cliënten 
met hun naasten, maar ook alle potentiële cliënten in 
het verzorgingsgebied, hun familie en bezoekers. 

‘Heel actief’
Voorzitter Jacques Cuppes omschrijft de Cliënten-
raad van het Maasziekenhuis als ‘een heel actieve 
club vrijwilligers’. “Het is boeiend om mee te wer-
ken aan betere en goed aansluitende patiëntenzorg 
in ons Maasziekenhuis. Wij merken ook dat er naar 
ons wordt geluisterd en dat we resultaten boeken. 
Dat is belangrijk, want dat houdt ons enthousiasme 
levend.

De leden van de Cliëntenraad zijn allen woonachtig
in het verzorgingsgebied van Maasziekenhuis 
Pantein. Zij zijn geselecteerd op kennis, vaardighe-
den en affiniteit met de gezondheidszorg. 

Werkzaamheden
De cliëntenraad vergadert twaalf keer per jaar en 
heeft zes keer per jaar overleg met de directie. Ook 
is er een jaarlijks overleg met de voorzitter van de 
Medische Staf over de ontwikkelingen in de medi-
sche zorg. Verder is de cliëntenraad ook betrokken 
bij patiëntenfolders, heeft hij contact met diverse 
patiëntenverenigingen en overleg met de facilitaire 
dienst van het Maasziekenhuis.

Boxmeer-Overloon-Vierlingsbeek
Het gebied van het Maasziekenhuis bestrijkt de wij-
de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg. Gelet 
op de regionale spreiding van zijn leden gaat voor 
het nieuw te benoemen cliëntenraadslid een lichte 
voorkeur uit naar iemand uit de regio Boxmeer-
Overloon-Vierlingsbeek. Geïnteresseerden kunnen 
voor meer informatie over de cliëntenraad bellen 
met voorzitter Jacques Cuppes, M: 06 53 39 73 22.

Belangstellenden die willen solliciteren naar deze 
vrijwilligersfunctie kunnen hun brief mailen naar de 
secretaresse Annie Hubers van de Cliëntenraad: 
a.hubers@pantein.nl

Meer informatie over de Cliëntenraad van Maaszie-
kenhuis Pantein is te vinden op de website: 
https://www.maasziekenhuispantein.nl/clientenraad

Nieuws van Oldtimer Vriendenclub 
De Vlotter - Overloon!

Wij gaan weer rijden!  
1e rit zondag 4 mei 10.30 uur!

De oldtimer bromfiets of scooter kan weer van stal
voor zover u dat nog niet gedaan hebt! Iedere 
eerste zondag van de maand is er weer een rit ge-
pland waarvan de eerste op 4 mei aanstaande 
plaatsvindt en de laatste op 5 oktober.

Wie zijn wij???
Een gezellige vriendenclub van oldtimer bromfiets- 
en scooterrijders uit de regio Overloon en daarbui-
ten!
Begin 2013 opgericht door een aantal enthousias-
te liefhebbers en inmiddels 101 belangstellenden 
tellend. Wie volgt?

Wat doen wij???
Van mei tot en met oktober maken we op iedere 
eerste zondag van de maand een mooie toerrit 
door de omgeving.
Onze kracht: niet te hard rijden, genieten van de 
omgeving, een leuke pauzeplek, niet meer dan ca. 
50 km (in totaal) en op tijd weer terug, dan hebben 
we nog een halve zondag voor ons!
Iedere rit wordt beurtelings door vrijwilligers uitge-
zet waardoor er een grote variëteit ontstaat.
In 2013 mochten wij per rit tussen de 30 en 60 rij-
ders verwelkomen, een geweldige opkomst! We 
hopen natuurlijk op net zoveel mooi weer als vorig
jaar!

Iedereen met een 50cc bromfiets of scooter kan 
meerijden. Deze dient dan wel in goede technische
 staat te verkeren en men is zelf aansprakelijk dus 
verzekerd zijn is een vereiste. 
Spiegel, volle benzinetank, afstand houden en tij-
dig remmen zijn grote aanraders!

Natuurlijk zijn ook dames van harte uitgenodigd om
mee te rijden!

Waar en wanneer???
Wij starten iedere eerste zondag van de maand 
om 10.30 uur vanaf café Hannes, 
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Vierlingsbeekseweg 5 in Overloon en hier komen 
we ook weer terug. Verzamelen vanaf 09.45 uur.
De eerste en laatste rijder van de toerrit zijn herken-
baar aan oranje of gele vesten.

Deelnamekosten: 2 euro per rit of 10 euro voor het 
hele seizoen (6 ritten).

Twijfel je, rijd dan gewoon een keertje mee en ont-
dek hoe leuk en gezellig het is!

De overige data voor dit jaar zijn: 1 juni, 6 juli, 
3 augustus, 7 september en 5 oktober. Noteer 
alvast!

Voor meer informatie kunt u mailen naar: 
devlotteroverloon@gmail.com

Vraag van de Maand

Het Advies- en Informatiepunt in Boxmeer is een 
voorpost voor de vele instellingen die in Boxmeer 
en omgeving werkzaam zijn op het gebied van uit-
keringen, wonen, zorg en welzijn. Iedereen die in-
formatie of advies wil en niet weet waar hij hiervoor 
naartoe kan, kan bij ons aankloppen. In deze ru-
briek wordt elke maand een vraag gepubliceerd die 
aan het Advies- en Informatiepunt is gesteld. De in-
formatie is algemeen. Er kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.

Vraag:
Mijn dochter van 16 heeft een eigen bankrekening. 
Heb ik als ouder hierover iets te zeggen?

Antwoord:
Om een bankrekening te kunnen openen bij een 
bank, moet een minderjarige zich kunnen identifice-
ren. Bovendien is er toestemming nodig van de
wettelijke vertegenwoordiger. De wettelijke verte-
genwoordiger is bijvoorbeeld een ouder of een 
voogd. Als uw dochter aannemelijk kan maken dat 
zij de rekening nodig heeft voor het storten van haar 
loon of uitkering dan is de toestemming van de wet-
telijk vertegenwoordiger niet nodig. Als ouder kunt 
u de rekening van uw dochter/zoon blokkeren, zo-
dat zij geen geld meer kunnen opmaken. Meestal 
kunt u als wettelijk vertegenwoordiger ook over de 
rekening beschikken. U heeft echter geen recht op 
het loon van de minderjarige.
Voor informatie over de mogelijkheden voor minder-
jarigen tot het openen van een rekening en daaraan 
verbonden voorwaarden kan men inwinnen bij de 
verschillende banken. 

Meer weten:
Kom dan naar het inloopspreekuur op maandag 
t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 uur in Cultureel 
Centrum de Weijer te Boxmeer. Of bel voor een 
afspraak (tel. 0485-576763). 

J.L. 9 april is het comité 
gemeenschapshuis bij elkaar 
geweest, om stand van zaken te 
bespreken. 

Het volgende is ten tafel gekomen:
Het bureau “Kader Kerkadvies” heeft offerte uitge-
bracht á € 10.770 excl 21% BTW. De offerte be-
treft een haalbaarheidsonderzoek naar een multi-
functioneel gebruik van de Laurentiuskerk. In dit 
onderzoek zal de kerk centraal staan maar andere 
potentiele partijen, zoals de Joffershof, Concordia 
en Gryphus komen zeker ook aan de orde. Het co-
mité zal, alvorens definitieve opdracht wordt ver-
strekt, de opdracht aanscherpen/aanpassen om 
zeker te zijn, dat andere partijen hun voordeel kun-
nen halen uit het onderzoek.

Financiering van het onderzoek:
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 
een subsidie toegekend van 70% van de kosten. 
Na overleg met Dorpsraad Vierlingsbeek, heeft 
deze besloten 10% uit de leefbaarheidspot te do-
neren. Er wordt nog met Wonen Vierlingsbeek en 
de Gemeente gesproken om de missing 20% te 
verkrijgen.  
De hoop is om snel 100% van de middelen ter 
beschikking te hebben zodat op zeer korte ter-
mijn opdracht gegeven kan worden, wat dan weer 
moet leiden om voor de herfst het rapport be-
schikbaar te hebben.

Namens DR comité gemeenschapshuis 
Sjaak Verstegen
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Harmonie
de 
Herleving

Harmonie en slagwerkgroep 
“De Herleving” Vierlingsbeek
           
Blokfluiten, dát is leuk!
De afgelopen weken heeft uw kind deelgenomen 
aan de proeflessen van de blokfluit / muziekoplei-
ding. We hopen dat uw kind heeft ervaren hoe leuk 
muziek maken kan zijn. In Vierlingsbeek worden 
deze muzieklessen georganiseerd door Harmonie 
“de herleving”. De muzieklessen worden gegeven 
aan de hand van de methode “Blokfluiten, dat is 
leuk” van Tom Stone. Deze opleiding duurt 1 jaar. 
Uw kind heeft dan een basis om door te stromen 
naar een ander instrument. Dit kan dan via de har-
monie of het Kunstencentrum Venray. 

De basis muziekopleiding kost € 99,50 per  jaar. 

(*: Het lesgeld bestaat uit een bedrag van € 50,- lid-
maatschap bij Harmonie “de Herleving”, en 
€ 49,50 lesgeld, afhankelijk van het aantal aanmel-
dingen). Dit is exclusief het blokfluit-pakket dat be-
staat uit lesboekjes met CD, een muziekschrift en 
de blokfluit. Alle materialen zijn via de vereniging 
te koop. De blokfluitlessen starten in augustus en 
worden op dinsdag gegeven vanaf 15.30 uur in 
“de Joffershof” in Vierlingsbeek. De lessen zullen 
plaats vinden in kleine groepjes zodat alle kinderen
de mogelijkheid krijgen om het blokfluiten te leren. 
De blokfluitles duurt een half uur per groepje en 
wordt verzorgd door Marjan Jakobs, blokfluitdocent 
in verschillende dorpen. 

Lijkt het jou leuk om mee te doen? Vul dan onder-
staand strookje in en lever het voor 20 april (Pasen) 
in bij Marjan Jakobs. Mail: jwm.jakobs@home.nl 
Tijdens de eerste les in augustus, zal in samen-
spraak met de ouders, groepen geformeerd wor-
den.
Mocht u nog vragen hebben, bel dan gerust naar 
Marjan Jakobs-Versteegen, telefoon: 0485-571097
Of mail naar jwm.jakobs@home.nl

Met vriendelijke groeten,
Namens het Bestuur harmonie “de Herleving”

❑ Ja, ik wil graag muziek leren spelen en ga door met de muziekopleiding

❑ nee, ik wil niet doorgaan met de muziekopleiding

Mijn naam is: ______________________________________________________   Buiten Schoolse Opvang ja/nee

Adres: __________________________________________________________________

Postcode:  _________________  Woonplaats: ______________________________

Geboortedatum:   _________________________ Telefoon:  ____________________________________________

E-mail:  _________________________________________________________________

Bijzonderheden:  _________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________

Ik wil graag de volgende materialen bestellen:

❍	Kunststof blokfluit à € 10,-  ❍	Wit  ❍	Rose ❍	blauw ❍	groen

❍	Tome Stone lesboeken deel 1 en 2 à € 7,90 

❍	Tom Stone meespeel cd à € 11,90

● Doeboek voor de blokfluitles à € 8,90

Dit inschrijfformulier vóór 20 april 2014 inleveren bij of mailen naar Marjan Jakobs: jwm.jakobs@home.nl

✁
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Kleurplaatje
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vrijdag 18 april > cabaret > DE 
PARTIZANEN > DE PARTIZA-
NENG (try-out)
De Partizanen are coming to town! 

Thomas Gast en Merijn Scholten, twee comedians 
van het stand-up collectief Comedytrain, besloten 
hun krachten te bundelen en vormen sinds 2012 
een duo: De Partizanen. Een half jaar later wonnen
ze de jury- en publieksprijs op het Leids Cabaret 
Festival 2013. De jury over de winnaar: “De Parti-
zanen zijn oorspronkelijk en authentiek en in hun 
verhaalopbouw volledig onvoorspelbaar. Het na-
tuurlijke en zelfverzekerde van hun theateraanwezig-
heid straalt een groot spelgemak uit. De heren zijn 
sympathiek en brutaal. Hun humor is mentaal en 
droogkomisch en met groot gevoel voor taal be-
lichten ze onze tijdsgeest. Merijn Scholten en 
Thomas Gast hebben ons overrompeld door het 
gemak waarmee ze de meest absurdistische tek-
sten en sketches ten tonele voeren en dat met elke 
speeldag nieuw materiaal. Door de wonderlijke 
wendingen, de verwarring en afwisseling zaten we 
als jury op het puntje van onze stoel."

De Partizanen nemen je mee op een rijtoer langs 
de velden en landerijen in het prachtige gebied dat 
Geen Stand-Up Comedy heet. Is het met micro-
foons? Ja. Is het grappig? Ja. Zijn ze bij de Albert 
Heijn geweest? Ja, maar daar praten ze liever niet 
over.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 11,00 | <20 jaar: 8,00 euro > reserveren: 

DE NATUUR OM ONS HEEN 

De schoonheid van de natuur hoef je niet altijd ver 
van huis te zoeken. Ook dichtbij Vierlingsbeek en 
Groeningen kun je genieten van Moeder natuur. 
In de wijde omgeving van de Maasoevers kun je 
sinds mensenheugenis hiervan het bewijs zien.

DE MAASHEGGEN (2)

Ecologie en landschap 
De ecologische betekenis van het ooit zo dichte 
net van heggen en houtwallen, poelen en groene 
slootranden, kan moeilijk overschat worden. Klei-
ne landschapselementen bieden een grote afwis-
seling aan microreliëf en microklimaat. Dit stelt tal 
van organismen in staat er een onderkomen te vin-
den, van de kleinste vis tot de grotere zoogdieren, 
van loopkever tot grauwe klauwier, van citroenvlin-
der tot hermelijn. De heggen zijn belangrijk voor 
vogels: meer dan 100 soorten Nederlandse broed-
vogels vinden hun leefgebied in het cultuurland en 
rond bebouwing vinden. Naast de grauwe klauwier 
voelen ook soorten als de fitis, de geelgors en de 
bedreigde kerkuil en klapekster zich goed thuis in 
een landschap met heggen en houtwallen. Langs 
de groene wegen kunnen bepaalde bosvogels als 
de kleine bonte specht, de gekraagde roodstaart 
en de glanskop zich van één boselement naar een 
ander verplaatsen. Ook andere dieren en zaden 
kunnen via de houtwallen tot andere gebieden ko-
men. Zo is het landschappelijke mozaïek van heg-
gen, hagen en houtwallen van levensbelang voor 
het voortbestaan van boomkikkers. Niet alleen 
dieren hebben geleden onder de kaalslag van line-
aire landschapselementen. Ook tal van inheemse 
wilde houtige gewassen worden erdoor inmiddels 
met uitsterven bedreigd. 

Maar liefst 70% van de Nederlandse inheemse 
struiken en bomen is zeldzaam of reeds uitgestor-
ven. De wilde peer wordt nergens meer gevonden. 
Van de wilde appel staan er naar schatting nog 
slechts 80 tot 100 exemplaren in het wild, waar-
van 80% geen vrucht meer draagt. Van de gele 
kornoelje zijn er in de vrije natuur minder dan tien 
exemplaren gelokaliseerd, van de rode kornoelje 
tien tot 15. Het zijn met name deze inheemse bo-
men en struiken die in vlechtheggen thuis horen. 

Bron: Gemeente Boxmeer.nl
Algemene informatie over de Maasheggen
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Te koop: 
Lockmachine, merk: 
Toyota (differentiaal) 

Weinig gebruikt, koopje €10,-
 

Te koop: 
z.g.a.n. keukensnijmachine handmatig. 

Merk: 
Max Cuisine, € 10,-. 

 
tel.: 631287

 adverteren
doet verkopen

0478.631802/630508 of info@gryphus.nl > win 
gratis kaarten via Facebook Welcome Bij Janssen 
en Facebook PLUS Verbeeten

zaterdag 7 juni | maandag 9 juni > 
busreis > PINKPOP 2014
Pinkpop wordt 45 en pakt groter uit dan ooit. Want 
zeg nu zelf, wie wil er nu niet Rolling Stones, John 
Mayer, Flogging Molly, Bastille, Arcade Fire, Stro-
mae, Jake Bugg of Metallica op zijn verjaardags-
feest? En omdat Pinkpop zo uitpakt haalt Gryphus 
de bus twee keer uit de remise: op zaterdag 7 juni 
en op maandag 9 juni. De zaterdagbus (Rolling 
Stones) zit inmiddels tjokvol maar in de maandag-
bus zijn nog wel een aantal stoelen vrij. Wie er mee
wil naar onder andere Metallica, Arcade Fire, Stro-
mae, Jake Bugg, Avenged Sevenfold, Biffy Clyro, 
Kodaline, Mastodon, Rob Zombie en Gogol 
Bordello moet snel zijn. Zet die feestneus dus 
maar op!
reisgeld: 110 euro > info of reserveren: 
info@gryphus.nl of 0478.631802/630508

in petto
vrijdag 9 mei > cabaret > ERIC KOLLER
zaterdag 10 mei > poker > POKERFACEd
woensdag 28 mei > hard rock café > MAIDEN 
NIGHT 2014 met live: UP THE IRONS

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

 
 

 

Te koop verse aardbeien 

H. Linssen, Op den Bosch 4

Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag:

13.30-18.00 uur
Vrijdag:  9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur

Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
Zondag en Dinsdag gesloten
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Overloon / Vierlingsbeek 
en omliggende dorpen 

De beste verpleging en verzorging thuis! 
 U staat centraal 

Klein zelfstandig team 
Vaak dezelfde gezichten 

Wij wensen u een Vrolijk Pasen!! 
Voor informatie kunt u bellen: 

06 ‐ 20019536 
of via onze mail: 

 overloon@buurtzorgnederland.com 

 
 

 

Boukje Weel

Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T  0478 - 561156
I  www.boukjeweel.nl

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw 
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop 
rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect
tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk 
van ons werk.

          kusterscatering.nl
     
            Soetendaal 8
          Vierlingsbeek 
            0478-632213

U kunt bij ons terecht voor 
ontbijt                     broodjes                      lunch 
     koud buffet   warm buffet     thema buffet      
hapjes                    tapas                     barbecue 

Maar ook voor de complete verzorging  
van uw tuinfeest 

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

Wij wensen u fijne Paasdagen!

Wij zijn de specialist op het gebied van behang, gordijnen, harde- 
en zachte vloeren, raamdecoratie en kleur- en interieuradvies.

Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek

Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl

www.siebertcolorsathome.nl

VAN 12.00 - 17.00 UUR

2E PAASDAG GEOPEND
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Vanaf heden zijn we weer in het bezit van 
twee tapijtreinigers voor de verhuur. 
De tarieven zijn voor: een halve dag slechts 
€ 10,00 en voor een hele dag € 17,50.
De reiniger kost € 5,95 per liter wat goed is voor 55m2. 
Uiteraard kunnen wij de  tapijtreiniger brengen 
en ophalen. (ook voor autobekleding en bankstel)
Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

Tapijtreiniging

Warme Bakker Degen
Reclame: 14 t/m 19 april
	 ●	 Paasvlaai € 12,30
	 ●	 8 zachte broodjes + 2 gratis
	 ●	 extra donker/dubbel donker € 2,25

Reclame: 21 t/m 26 april
	 ●	 Koningsvlaai € 10,25
 ●	 Oranjebol € 1,65
 ●	 Waldkornbrood € 2,25
 
 Irenestraat 2  
 5825 CB Overloon
 Tel: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty

 

 
 

2e PAASDAG OPEN 
Van 10.30 uur tot 16.30 uur 

 
Nieuwe en gebruikte fietsen  

scherp afgeprijsd! 
 

Diverse aanbiedingen 
Van fietsbel tot Omafiets 
Van sportief tot recreatief 

Loop eens binnen en profiteer van onze 
aanbiedingen 

 

 
 

Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 
Grotestraat 79a 5821 AC  Vierlingsbeek, 
 tel. (0478) 63 17 85, fax (0478) 63 19 44 

e-mail: info@fransthijs.nl website: www.fransthijs.nl 
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Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

Tel: 0478-632232
E: Info@limabv.nlwww.nlmeubel.nl

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   












Inloopuren op woensdag
van 16.30 tot 19.30 uur 

Spoorstraat 10  Vierlingsbeek
Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl 

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282  www.Kapsalon-Jose.nl

Restaurant - Feestzaal - Catering

Kijk voor onze menukaart en 
mogelijkheden op

www.devierlinden.nl

Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637

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

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
 
www.rabobank.nl/lvcm

Dag en nacht 
jouw bankzaken 

beheren
Veilig en snel 
via internet

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853
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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

 
 

 

  

  

Gespecialiseerd in:
●	 Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●		 De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●		 De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●		 Hotstone en orang Malu massage
●		 Microdermabrasiebehandelingen
●		 Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD  Overloon
Tel.: 0478 8642368

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

    ● Alle soorten feesten tot 1200 personen
    ● Compleet verzorgde catering
    ● Tapverhuur met toebehoren
    ● Koffietafels
    ● Vergaderingen
    ● Ect............

Voor info:
Jan Nillesen        tel.: 0478-631302
Vrijthof 1            E-mail: jannillesen@ziggo.nl                                         
5821 BG  Vierlingsbeek    www.concordia-vierlingsbeek.nl
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kijk op de website www.salontoine.nl

Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

25
jaar

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821








 

  
 
    
        
       
   


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
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TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD


