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Toevertrouwd aan juf Gerrie

12 juni 2013

ke in Tienray en daarna bij St. Anna in Venray. Op
deze laatste plek hield Gerrie zich bezig met de
bezigheidstherapie voor senioren. Zoveel verschil
zit er volgens Gerrie niet tussen het bezig zijn met
jonge kinderen en de toenmalige senioren in St.
Anna. Veel gebeurt namelijk spelenderwijs in beide groepen.
Toen de oudste zoon Gijs werd geboren is ze gestopt met werken. Na 12 jaar thuis vond ze de tijd
weer rijp om terug te keren naar de kinderverzorging. Het opvoeden van haar kinderen was mede
een goede leerschool voor het werken op een peutercentrum.

Na 22 jaar neemt Gerrie Ermers binnenkort afscheid van Peutercentrum Pompelientje.
Ze begon er op 8 april 1991 te werken, als opvolgster van Ineke van Bree.
Nadat ze met Jeu trouwde is Gerrie vanuit Maashees naar Vierlingsbeek verhuisd, al zo’n 37 jaar
geleden. Toen de kinderen Gijs en Erik groot genoeg waren en Gerrie niet meer de hele dag voor
het gezin hoefde te zorgen, besloot ze om weer
aan het werk te gaan.
Als oudste uit een gezin van 7 kinderen voelde
Gerrie al een zekere vorm van verantwoordelijkheid en hielp ze mee met de opvoeding van de andere kinderen thuis. Wellicht heeft dit ook invloed
gehad bij het kiezen van haar opleiding.
Gerrie heeft een opleiding in de kinderverzorging
gevolgd, waarna ze eerst heeft gewerkt op ’t Raay-

Bij het werk op het peutercentrum komt meer kijken dan je in eerste instantie verwacht.
Vooral na de fusie met de andere peuterspeelzalen in de gemeente Boxmeer (stichting KOKOplus),
ongeveer 11 jaar geleden, zijn er meer vergaderingen, voorbereidingen en rapporteringen bij geko-

Gerrie zwaait binnenkort voor de laatste keer met de groep peuters. Op 26 juni neemt ze afscheid van
Peutercentrum Pompelientje.

1

de leerkrachten van de basisschool en de leidsters
van het kinderdagverblijf.
Ook is er jaarlijks een thema, dat de peuters van
de peuterspeelzaal samen met de jongste kinderen van de basisschool en het kinderdagverblijf verzorgen. Zo komen de peuters ook voor het
eerst op de basisschool, wat voor hen vaak een
grote en spannende stap is.
Als dit jaarlijks hoogtepunt voorbij is, dan geeft het
Gerrie altijd een gevoel van veel voldoening.

Van de Redactie:

• 21 juni begint de zomer! We hopen van
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harte dat Muziek op de Maas en Op de
Tôffel droog, zonnig en aangenaam weer
mag brengen! Dan zijn beide muziekevenementen al voor (meer dan) de helft
geslaagd!
Examens zijn achter de rug en de (basis)
schoolverlaters zijn nog eventjes de
oudsten van de school, strakjes zijn ze de
jongsten van hun nieuwe school, de brug
piepers... Langzaam maar zeker komt
voor een ieder het einde van dit schooljaar
inzicht en daarmee ook de zomervakantie!
Goede afsluiting!!

Buiten het werk op het peutercentrum, moeten de
leidsters vaak pittige cursussen volgen voor de diverse thema’s en programma’s. De overheid stelt
ook steeds meer eisen, waardoor de leidsters
steeds moeten worden bijgeschoold.
Ook maken ze gebruik van een peutervolgsysteem. Dit systeem, KIJK genaamd, wordt ook op
de basisschool gebruikt.
In dit systeem worden alle vorderingen van elk
kind gerapporteerd, zodat het nodig is dat er meer
wordt geobserveerd.
Als de leidsters een achterstand in de ontwikkeling
aantreffen bij een kind, dan kunnen ze gebruik maken van een speciaal programma, VVE (Voor- en
Vroegschoolse Educatie), waarbij het kind extra
wordt begeleid.
Natuurlijk vinden er ook regelmatig gesprekken
plaats met de ouders.

men. Bij ziekte van een collega op een andere locatie, kan het voorkomen dat je elders mag gaan
werken. Zo heeft Gerrie een jaar lang 1 middag in
de week in Boxmeer ingevallen.
Met het nieuwe team van de stichting was het
meer geven dan nemen. In eerste instantie was de
overgang naar een groter team, een grote stap. Je
wist wat je had, maar je wist niet wat je zou krijgen.
Gerrie is vooral trots dat ze 20 jaar lang een hecht
team heeft gevormd samen met Elly en Toos.
Ieder had zo haar eigen taak in het team.
Gerrie vertolkte zo o.a. de rol van de pop Puk uit
het programma Puk & Ko, om de kinderen spelenderwijs aan hun ontwikkeling te laten werken. Het
voordragen met de kinderen vindt ze heel leuk om
te doen: de kinderen komen meer los en reageren
meer door middel van pop Puk. Het bevordert ook
de taalontwikkeling en de algemene ontwikkeling
van de peuter.
Vooral taal is een belangrijk onderdeel van dit programma.
Alles binnen het programma wordt in spelvorm gegoten en wordt er het nodige verwacht van het improvisatievermogen van de leidsters. Ieder onderdeel van het programma wordt voorbereid, maar
als het nodig is wordt het op de dag zelf nog aangepast. Het kind staat hier altijd voorop.

In de beginjaren van Gerrie, dus zo’n twintig jaar geleden, zaten er tussen de 18 en 20 kinderen in een
groep, met 2 leidsters, en eventueel een stagiaire of
vrijwilligers. De begeleiding van deze stagiaires was
ook een taak die Gerrie op zich heeft genomen.
Een wachtlijst was toen heel gewoon, i.v.m. de vele
aanmeldingen.
Tegenwoordig, mede door de nieuwe eisen hebben ze maximaal 14 kinderen in een groep, en geen
wachtlijst.
Veel peuters gaan nu namelijk naar opa’s of oma’s,
of een andere vorm van voor de kinderopvang.
De ontwikkeling van de peuters is nog wel hetzelfde, maar volgens Gerrie zijn ze ook mondiger geworden. De wereld van de peuter is groter geworden. Ze weten meer omdat ze meer krijgen aangeboden.
Nadat de kinderen het peutercentrum verlaten en
naar de basisschool gaan, moeten ze de leidsters
snel vergeten, vindt Gerrie. Hun ontwikkeling gaat
verder, en daarbij horen nieuwe leidsters/leerkrachten bij. Kinderen zijn zo ongedwongen, ze zijn nog
kneedbaar.

Het programma Puk & Ko wordt ook gebruikt op de
basisschool, en een aantal keren per jaar hebben
de leidsters van de peuterspeelzaal overleg met
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Gedurende de laatste jaren kan Gerrie merken dat
ouder worden wel meespeelt. Alles lijkt sneller te
gaan en dat vergt steeds meer energie.
Na haar afscheid wil Gerrie, samen met echtgenoot Jeu die onlangs met pensioen is gegaan,
meer tijd vrij maken voor hun kinderen en 4 kleinkinderen. Ook krijgt ze dan meer vrije tijd, die ze

2

dan samen met haar moeder kan doorbrengen.

2014:
4 jan:
25 jan:
8 feb:
12 feb:

De Keieschieters: Groeningseavond
De Keieschieters: Liedjesavond
De Keieschieters: Prinsenreceptie
De Keieschieters: Kaartverkoop zittingsavonden
16 feb: De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
21+22 feb: De Keieschieters: Zittingsavond
1-4 mrt: CARNAVAL
29 mei/
1 juni: Feestweekend Volharding t.g.v. 100-jarig
bestaan voetbalclub

Wat ze gaan doen op peutercentrum Pompelientje tijdens het afscheid van Gerrie op woensdag 26
juni a.s. is voor haar nog een verrassing.
Dit jaar bestaat Pompelientje ook 40 jaar, maar
daar wil men geen feest van maken omdat dit geld
kost. Geld, wat men liever besteed aan de opvoeding van de peuters en als er veel peuters mogen
blijven komen, zal het nog lang blijven bestaan.
Gerrie zal het vol belangstelling blijven volgen.
Tijdens haar opleiding gebruikte Gerrie een studieboek genaamd “Toevertrouwd aan jou”.
Ze vindt dit een mooi gezegde, want de ouders geven de leidsters het vertrouwen om een deel van
de ontwikkeling over te nemen.
Gerrie wil de ouders dan ook hartelijk bedanken
voor het gestelde vertrouwen in haar en de andere
leidsters. Voor veel ouders is het soms niet makkelijk om de band met hun kind losser te maken,
en een ander, professioneel persoon toe te laten.

AGENDA:
2013:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
12 juni: KBO: Fietsdag Boxmeer Noord
15 juni: Gif ut Dur: Bekse Bootcamp. Verzamelen
10.00 uur bij Bibliobeek
16 juni: Tonnie Ebben: Opening museum “van 		
postzegel tot tank” in Groeningen
20 juni: KBO: Fietsmiddag
21 juni:   VOVG: fietstocht
22 juni: Zanggroep Evergreen: Muziek op de Maas
23 juni: Gif ut Dur: Beek Beweegt; Hardloop en 		
Wandeltraining Verzamelen 9.00 uur bij
Bibliobeek
23 juni: Doe je mee nu: Voorbereiding Bekse 		
Bruggenloop voor groep 3-8.
Verzamelen 10.00 uur bij Bibliobeek
23 juni: Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2013
29 juni: Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden? 		
Valentinus 632426 draaien!
30 juni: Harmonie de Herleving: Zomerochtend-		
concert bij de watermolen;
aanvang 11:00 uur

Gerrie, we willen je hartelijk danken voor de tijd die
je hebt vrijgemaakt om ons te ontvangen, en we
wensen je nog vele gezonde jaren toe, samen met
je familie.
Redactie Dorpsblad Globaal

EVENEMENTEN:
2013:

1-4 aug:
13 aug:
22 aug:
25 aug:

Kinder Vakantie Week
KBO: Kermismatinee in Joffershof
KBO: Fietsen naar Kevelaer
Bibliobeek: Bekse Bruggeloop: Gif ut 		
Dur/Beek Beweegt
1-5 sept: KBO: Meerdaagse reis Oostenrijk
7-8 sept: Vivara i.s.m. Bibliobeek: Nationaal 		
Vlechtfestijn 2013
10 sept: VOVG: Luciaviering
11 sept: Zonnebloem: Boottocht
19 sept: KBO: Fietsdag
28 sept: Hans Coolen live in concert met band 		
in Concordia
30 sept: VOVG: lezing door 2 mannen over hun 		
geaardheid
1 okt:
KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof
26 okt: Bèkse Biercantus 2013 in zaal Concordia
31 okt: KBO: Excursie
16 nov: De Keieschieters: Prinsenbal
22 nov: De Keieschieters: Jeugdprinsenbal
23 nov: Zanggroep Evergreen: ZEV Interactief: 		
aanvang 20:00 uur in zaal Concordia
24 nov: Groenings koor: Optreden Groenings 		
koor op uitnodiging van Xing Arnhem
29 nov: KBO: Sinterklaasmiddag in Joffershof
15 dec: VOVG: kerstmarkt
17 dec: KBO: Kerstviering in Concordia
18 dec: VOVG: kerstviering
21 dec: Vondel: Kerstconcert in het Koningskerkje

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

NOODKREET!.
Naast het Kerkhof (aan de Umloop) is er de mogelijkheid om de auto te parkeren, waarvan menigeen
graag gebruik maakt! Het gras dat hier groeit wordt
net als het gras op het Kerkhof zelf netjes bijgehouden en gemaaid. Tijdens dit maaien vliegen je echter de hondendrollen om de oren en autoinzittenden
trappen bij het uitstappen geregeld in de hondenpoep! Zowel links als rechts van de weg staat duidelijk aangegeven middels bordjes waar honden wél
en juist niet hun behoeften mogen doen. Vandaar
dit DRINGEND VERZOEK om als hondenbezitter
je hieraan te houden en even door te lopen tot het
blauwe bordje. Vanaf hier wordt het gras met een
grote grasmaaier gemaaid en dit is verder verwijderd
van het Kerkhof!. Met dank.
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* De bereidheid van de deelparochie loyaal mee te
doen in het geheel van de parochie Maria Moeder
van de Kerk.

Diensten
en
Intenties
juni - juli

Wat de financiën betreft: het parochiebestuur en
het bisdom bekijken of een deelparochie de eigen
kerk jaarlijks draaiende kan houden met het geld
dat er vooral via de parochiebijdragen- binnenkomt. De vermogens van de deelparochies
zijn samengevoegd, maar blijven wel per deelparochie geoormerkt. Financieel samenwerken biedt
voordelen: meer rente, gemakkelijker verzekeren
en inkopen, goedkopere boekhouding. In korte tijd
gebeurde er nogal wat in de verschillende deelparochies, maar het vermogen mag niet opgesoupeerd worden! Het levert bijvoorbeeld het inkomen
waar de priesters recht op hebben.
Het is dus zaak voor alle parochianen aan te tonen
elk jaar weer in staat te zijn de exploitatie van de
kerk rond te krijgen en niet met verlies te werken!
Met een “normale” opbrengst aan parochiebijdragen zou dat in de meeste deelparochies moeten
kunnen. Vandaar nogmaals de oproep: doe mee
aan de actie Kerkbalans!

Zondag 16 juni:
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering
kapel: 10.30 uur: Eucharistieviering
Intenties: Overl. ouders Camps-Gerrits en Toon,
Piet en Mina Sommers-Hermens en zoon Piet,
Harrie Kessels.
Dinsdag 18 juni:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 22 juni:
Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 23 juni:
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering.
Intenties: Mien Verhofstad en overl. fam.
Zondag 30 juni:
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering.
Intenties: Wies Stoffelen-Smits namens de KBO.
Dinsdag 2 juli:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering
Zondag 7 juli:
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering.
Intenties: Wies Stoffelen-Smits, 6-wekendienst
Maashees: 10.30 uur: Woord- en gebedsviering.

Daar de financiën belangrijk zijn maar niet alleen
zaligmakend, moeten de parochianen liturgische
en pastorale betrokkenheid tonen. Een kerk openhouden waar inhoudelijk weinig tot geen belangstelling voor is heeft immers weinig zin. Dus wordt
er gekeken naar het kerkbezoek, maar ook naar
het belang dat men in een deelparochie hecht aan
kerkelijke gebeurtenissen als doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk en uitvaart.
En naar de deelname van parochianen – als vrijwilligers in diverse (werrk)groepen- aan allerlei activiteitern die horen bij het goed laten functioneren
van de geloofsgemeenschap, zowel in als buiten
het kerkgebouw! Kortom: hoe meelevend en vitaal
in de plaatselijke katholieke gemeenschap??

(zie voor info ook de website:
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl)
Intenties:
Indien U indenties voor de weekendvieringen wilt
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw Marietje
Hubers, Krupelstraat 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.

Tenslotte wordt van de deelparochies ook verwacht dat men goed meedoet in het geheel van
de overkoepelende parochie Maria Moeder van de
Kerk. Kan men vanuit het centrale punt van de parochie gemakkelijker contacten vinden in de deelparochies om “dingen gedaan te krijgen” En is men
in de deelparochies bereid en in staat zijn inbreng
te hebben in het (verder) ontwikkelen van de nieuwe parochie?

De kerk blijft niet zomaar open!!
Het grote nieuws lijkt er wat af. Maar het bisdom is
nog steeds bezig de levensvatbaarheid in te schatten van de verschillende kerken in de nieuw parochie, Maria Moeder van de Kerk. De deelparochies
kregen iets meer ruimte om aan te tonen wat ze
waard zijn. Misschien krijgen sommige kerken wel
enkele jaren om zich te bewijzen. Daarbij wordt gelet op de volgende punten:
* De financiële situatie van de deelparochie;
* De liturgische en pastorale activiteit van de deelparochie;

Iedere geinteresserde kan zelf wel inschatten hoe
wij er als deelparochie(s) voor staan: De verontwaardigting en onrust om kerken eventueel te sluiten, was indertijd groot.
WAT WILLEN WE ZELF DOEN om dat eventueel
definitieve sluiten te voorkomen dan wel zover mogelijk vooruit te schuiven???
(met toestemming van de beheercommissie Westerbeek in bewerkte vorm overgenomen. (adejo)
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dank hiervoor, en ik denk ook namens mijn tafelgenoten.
En dat voor 15 euro! (5 euro gaat voor het goede
doel naar de Bieb)
Ik kan het alleen maar iedereen aanbevelen…
Als je een leuke avond wilt, in ons eigen dorp, en
voor dat geld.
Doe dan een keer mee met BEK AN TOFFEL.
CHAPEAU voor de organisatie en voor de mensen
die hun huis ter beschikking stellen, en die het leuk
vinden om voor je te koken.

Stichting Vrijwillige Hulpdienst
Gemeente Boxmeer
vrijwillige
inzet
voor
anderen

Vakantie 2013 van de Stichting
Vrijwillige Hulpdienst Boxmeer.
De SVH Boxmeer heeft haar vakantie –periode
van maandag 15 Juli t/m vrijdag 2 Augustus.
In deze periode kan dus geen beroep gedaan worden op de hulp van onze vrijwilligers.
Vanaf maandag 5 aug. kunt u weer hulp inroepen
van onze vrijwilligers via de Elsendonck
0485-582000 of Huize Loôn 0478-641232

Groeten Monique Smits

Beek aan Toffel 2
Uit pure nieuwsgierigheid hadden Astrid en ik ons
zelf ingeschreven voor Beek aan Toffel.
Benieuwd naar dit initiatief van Bibliobeek.
We werden uitgenodigd om op zaterdag 25 mei te
komen aanschuiven bij Stefan Winkelmolen.
Wat moesten we er van verwachten? Geen idee….
Stefan kenden we al wel van zijn kookkunsten tijdens de Koningsloper. Dus met het eten zou het
wel goed zitten.

Beek aan Toffel 1
Mij werd gevraagd om een stukje te schrijven, over
mijn ervaring van Bek an Toffel een initiatief van de
Bieb.
Ik en een vriendin hadden tijdens het wandelen
met onze honden erover om een keer hier deel
aan te nemen.
Je geeft je heel makkelijk op via de site van Bibliobeek. En dan is het afwachten waar je an de toffel
schuift.
Het lijkt net man bijt hond. Ik weet niet of jullie dat
programma kennen, daar schuif je ook bij iemand
aan, om mee te eten.
Wij wisten echt niet hoe of wat of wie.
Een week van te voren krijg je te horen waar je
gaat eten.
Wie je Gastvrouw of Gastheer is.
Wij mochten aanschuiven bij onze gastvrouw Riet
en gastheer Sjaak Verstegen.
Met wie verder zie je pas op die desbetreffende
avond.
Rond 19.30 uur begint het.
En dan zie je iedereen binnen druppelen.
Het is heel mooi om te zien met wie je nou echt an
de toffel schuift.
Bij ons waren het mensen die je wel kent, maar om
een of ander manier waar je niet veel mee praat, in
het dagelijks leven.
Dat is ook juist de bedoeling ervan.
Zo krijg je ook andere praat an de toffel.
Wij hebben in ieder geval gezellig gebuurt.
Ik ga niet vertellen wat je allemaal te eten krijgt.
Dit moeten de mensen zelf mee maken en ontdekken.
Ik kan het alleen van uit mijn eigen vertellen, dat
het een zeer geslaagde, gezellige, leuke, smakelijke, goed uitziende, sociale, prachtige avond was.
Riet en Sjaak hebben ons goed verwend. Mijn

Maar voor € 15,-- per persoon… Inclusief drank?
Hele knappe chef als ie dat voor elkaar krijgt… En
dan ook nog eens dat er maar € 10,-- per persoon
voor Stefan ter beschikking was en er
€5,-- per persoon naar Bibliobeek gaat.
De avond was aangebroken. Best wel spannend…
Zomaar bij een verder onbekende dorpsgenoot
gaat eten…..
Nou het welkom was meer dan hartelijk. De tafel
uitgebreid gedekt met gouden bestek…
Op de vraag hoezo gouden bestek? Nou er komt
een hoog geplaatste gast aan tafel…
De tafelgenoten druppelden één voor één binnen.
Lisette Verploegen, Ellen Smits, en Aha daar was
de hoog geplaatste gast, onze eigen gedecoreerde Margriet Verheijen… Nee zei Stefan, die is het
niet.
Wat schetste onze verbazing toen in eens de Burgemeester, Karel van Soest, en zijn vrouw binnen
kwamen.
Het gezelschap was compleet en na een heerlijke cocktail kregen we een uitgebreide rondleiding
van Stefan. Met als hoogtepunt de kelder van zijn
schuur. Niet te geloven, er was een compleet biljartpaleis daar ingericht!
Tijd om aan tafel te gaan. Genieten van het heerlijke eten dat Stefan voor ons had klaargemaakt.
Mexicaans met een Beeks tintje.
Ons gezelschap bestond uit allemaal mensen die
op de een of andere manier iets doen met de leef-
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baarheid van ons dorp. Lisette vanuit de bieb. Margriet vanuit, tsja… wat niet is korter te omschrijven…, en Ellen die vol gloed en warmte vertelde
over haar project de speelgoedbank Toys4you. En
Karel van Soest die zich op diverse manieren inzet
voor zijn gemeente.

Karwendel. We bezoeken het plaatsje Mayrhofen
in het Zillertal en de stad Innsbruck. Ook maken we
een boottocht op de Achensee.
Als het weer het toelaat wordt iedere dag tussen de
middag in de nabijheid van de bus een lunch/picknick gehouden. Steeds weer gezellig!!
De kosten voor deze reis bedragen € 555,-- per
persoon (incl. lunches, entree rondleidingen, volgens programma), 1-persoons toeslag € 50,--.
Er zijn nog voldoende plaatsen ter beschikking, vandaar dat we de aanmelddatum hebben verschoven
naar half juli. Aanmelden kan bij Ben Willems, tel.
631246, Jeanne Vervoort, tel. 632028 of Maria Rouwens, tel. 631919. U krijgt dan een inschrijfformulier
voor deze reis.

Bijzondere gesprekken. Lang tafelen. Heerlijk
eten…
Dit is waarom Astrid en ik verliefd zijn geworden op
Vierlingsbeek en haar bevolking. Bijzondere mensen die laten zien hoe een dorp leefbaar is en blijft!
Nogmaals mijn waardering voor iedereen die dit
mogelijk maakt.
Geweldig dat dit allemaal nog bestaat in deze tijd
waarin iedereen alleen maar met zichzelf lijkt bezig te zijn!

Kiendata:

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 21 juni, 5 en 19 juli Aanvang: 14.00 uur

Jan Roseboom

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

Wandelen met Mantelzorgers

Vierlingsbeek/Groeningen

Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert
op 18 juni 2013 in samenwerking met de IVN een
wandeling voor mantelzorgers. Tijdens deze wandeling kunt u ervaringen uitwisselen met andere
mantelzorgers. Ook kunt u kennismaken met de
mantelzorgconsulent uit het Land van Cuijk, waar u
terecht kunt met vragen of advies.
We verzamelen om 14.00 uur bij Erfgoedcentrum
Nederlands Kloosterleven, Kloosterlaan 24, 5435
XD Sint Agatha.
U hoeft zich niet op te geven voor deze activiteit.
De wandeling zal tot ongeveer 15.30 uur duren.
Hierna is er de mogelijkheid om op eigen rekening
een consumptie te gebruiken bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. We hopen u op 18
juni te ontmoeten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Steunpunt Mantelzorg via 0485-846739 of u kunt
mailen naar info@mantelzorglvc.nl. Aanmelden is
niet nodig.

Fietsmiddag:

Donderdag 20 juni gaan we samen fietsen. We vertrekken om 13.30 uur bij de kerk. De tocht is ± 25
km. Deze middag wordt u door de KBO getrakteerd
op koffie/thee met vlaai.
Opgeven is niet nodig. Wel tijdig aanwezig zijn.

Meerdaagse reis:

Dit jaar is het de vijfde keer dat we een vakantietrip
maken. Onze 5-daagse reis gaat dit jaar naar Pertisau in Oostenrijk. We vertrekken op zondag 1 september en komen donderdag 5 september weer terug. We verblijven in het viersterren Strandhotel
Entner (www.strandhotel.at) in Pertisau am Achensee. Het hotel heeft moderne, comfortabel ingerichte kamers met douche, wc, tv.
We maken o.a. excursies naar de Kaarsenfabriek
in Rattenberg, Swarovski Kristal en natuurreservaat
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Meer foto’s van de PLUS Wandel4daagse zijn te
zien op de website van het JOC:
www.joc-vierlingsbeek.nl.
De organisatie van de PLUS Verbeeten Wandel4daagse wil tenslotte haar speciale dank uitspreken aan de sponsoren en de vrijwilligers binnen
en buiten het JOC en hoopt dat de weergoden ons
komend jaar beter gezind zullen zijn dan dit jaar!

Terugblik op de PLUS
Wandel4daagse
De PLUS Wandel4daagse voor 2013 zit er weer op
en we kunnen terugkijken op een – vooral de eerste dag – natte en koude wandel4daagse. Hadden
we de afgelopen jaren veelal kurkdroge en zonnige
weersomstandigheden, deze editie van de PLUS
Wandel4daagse gaat de boeken in als ‘nat en erg
koud’. Hierdoor was het aantal deelnemers aan de
wandel4daagse een stuk lager: zo’n ruim 150 wandelaars gerekend over 4 dagen konden in de periode 21 t/m 24 mei genieten van de mooie omgeving van Vierlingsbeek en Groeningen. Mooie wandelroutes voerden de wandelaars over zand-, bosen graspaden, door loof- en naaldbossen, langs
maasheggen, door open velden en langs historische plekken al of niet in de bebouwde kom. Het
merendeel van de wandelaars koos voor de afstand 5 km, maar er waren toch enkele tientallen
fanatieke wandelaars die kozen voor de 10 en 15
km, die hen lieten genieten van de afwisselende
natuur in het gebied tussen Geijsteren, Overloon,
Vortum-Mullem en Sambeek.
Tijdens de 4 dagen konden de wandelaars bij de
pauzeplaatsen genieten van een ‘natje’ en een
‘droogje’, gesponsord door PLUS Verbeeten. Op
vrijdag werden na een luidruchtige intocht door
de brandweer de wandelaars die minimaal 3 dagen hadden meegelopen gehuldigd met een herinneringsmedaille. Aan de mooist verklede eenling,
duo en groep werden bovendien ‘Ga voor Gezond’
snackpakketten uitgereikt door topscheidsrechter
Pol van Boekel, zie ook de bijgaande foto’s.
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wonnen. In 1984 waren het Theo van Kessel, Peter
Martens, Sjef Versteegen en Tinie Martens die Nederlands Kampioen werden. Behalve dit grote succes
won het viertal van Groeningen nog een tweede plek
bij het onderdeel Korps. Theo Kuijpers mocht bovendien een mooie vijfde prijs in het onderdeel Vrije
Hand in ontvangst nemen. Leo Gommans uit Sambeek werd persoonlijk Nederlands Kampioen Wipboomschieten Vrije Hand. Al met al kan dus zonder
meer teruggegeken worden op een geweldig Nederlands Kampioenschap voor onze schutterij en ons gilde. Onze schutters werden 's avonds bij terugkomst
door onze tamboers en andere aanwezigen feestelijk onthaald bij gildenhuis "De Zandpoort". Uiteraard
zijn we als gilde erg trots op
de geweldige prestaties van
onze schutters en we willen
ze dan ook via deze weg nogmaals hartelijk feliciteren. Binnenkort zullen we een receptie
organiseren voor onze nieuwe kampioenen. Op vrijdag 5
juli, vanaf 20.00 uur zal een
receptie plaatsvinden bij café
"De Zandpoort", waar iedereen in de gelegenheid is om
de schutters te feliciteren.

Groeningse schutters
beste van Nederland!

Afgelopen weekend was het Nederlands Kampioenschap Wipboomschieten Vrije Hand georganiseerd in
Nieuwkuijk, door het Gilde Sint Joris van Onsenoort
en Nieuwkuijk. Bij het hoofdonderdeel Viertallen valt
altijd alleen het winnende viertal in de prijzen en dit
viertal mag zich het komende jaar Nederlands Kampioen noemen. Bij dit onderdeel streden maar liefst
30 viertallen om de landelijke titel. Na het inschieten
waren er slechts vier viertallen die het maximale aantal van twaalf punten wisten te behalen, waaronder
ons viertal met Maik Vloet, Mörgan Veekens, Theo
Kuijpers en Marcel de Vos. Na een aantal spannende ronden schieten stond ons viertal alleen nog tegen
een viertal van Nieuwkuijk. Doordat dit laatste viertal
toch een steekje liet vallen, slaagde ons viertal erin
om het Nederlands Kampioenschap binnen te halen!
Ons viertal was het enige viertal waarvan niemand
een schot had gemist! Een bijzonder goede prestatie
van onze schutters.

Twee van de schutters in het winnende viertal wisten
in het verleden al persoonlijk Nederlands Kampioen
Vrije Hand te worden; Marcel de Vos in 2003 en Maik
Vloet in 2006. Niemand van het viertal wist echter
eerder het hoogste onderdeel Viertallen te winnen.
Door deze prachtige overwinning zal het Nederlands
Kampioenschap Wipboomschieten Vrije Hand volgend jaar georganiseerd worden in Groeningen! Voor
ons gilde was het de tweede keer dat wij dit toernooi
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Dit geeft zekerheid en rust.
Naar behoefte en mogelijkheden betrekken wij de
bewoners bij huishoudelijke activiteiten, boodschappen doen of tuinieren. In het communiceren met
onze bewoners sluiten wij aan bij hun mogelijkheden en gebruiken middelen als picto’s, foto’s en
communicatieschriftjes. We stimuleren de bewoners
om in het hier en nu te blijven en begeleiden hen in
hun emotionele leven. Wij gaan veel naar buiten,
wandelen en/of fietsen. Natuurbeleving is in onze visie belangrijk voor het welzijn van onze bewoners.
In de afgelopen jaren hebben wij en betrokkenen
kunnen ervaren dat de manier van wonen en werken binnen Aventurijn weldadig is voor het welbevinden en de ontwikkeling van onze bewoners. De
veiligheid die wij in een vertrouwde leefomgeving
aan de bewoners bieden maakt hen stabieler.

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
			

Ieder z’n rol, samen voldoening

Het is Marjan’s rol om te zorgen voor de inhoudelijke begeleiding en verzorging van de bewoners. Het
is haar kracht om dit elke dag met een grote regelmaat en inzet te doen. Piet is beeldend kunstenaar
en hij is dagelijks aanwezig. Piet kookt de maaltijden, verleent ondersteunende diensten en heeft als
huisvader een belangrijke functie in ons huis.
Voor onszelf geeft deze manier van leven en werken veel voldoening.

Aventurijn zoekt een bewoner
Aventurijn is een thuis

Aventurijn is een leefgemeenschap met een gezinskarakter voor maximaal vier zorgvragers. Wij zijn inwonend begeleiders en dagelijks aanwezig. Zo bieden wij stabiliteit en geborgenheid aan de bewoners
en waarborgen wij korte communicatielijnen naar
bewoners en familie. Het delen van ons leven met
dat van mensen met een verstandelijke beperking is
een bewuste keuze van ons. Ons huis ligt midden in
Vierlingsbeek. Wij richten ons op mensen die in een
gewoon huis willen en kunnen wonen, deel uitmakend van het leven in een gewoon dorp. In Aventurijn wonen momenteel twee jong - volwassenen, een
vrouw en een man die beiden een ontwikkelingsstoornis en een verstandelijke beperking hebben.
Het zijn mensen, die veel baat hebben bij zo’n kleinschalige woonvorm.
Zij hebben hun dagbesteding buiten Aventurijn.

Wij zijn op zoek naar een passende nieuwe bewoner, het liefst uit de regio. Wellicht kent u mensen
die op zoek zijn naar een begeleide woonplek voor
een familielid of kennis.
Graag komen wij dan met u of hen in contact.

Leven met houvast

Het mooie oude huis voldoet aan alle eisen die er
aan een zorgwoning gesteld worden. Er is een gemeenschappelijke woonkeuken en woonkamer.
Achter het huis ligt een ruime tuin met daarin een
atelier. Op de eerste verdieping zijn vier ruime zitslaapkamers met wastafel en een gemeenschappelijke badkamer. Wij hebben als begeleiders in
het huis een eigen woonruimte. Wij gaan uit van de
menselijke gelijkwaardigheid. Cliënten worden aangesproken op hun sociale vermogens en gesterkt
in hun gevoelens van volwaardigheid. Concreet gebeurt dit door deelname aan culturele activiteiten en
aan werk waarmee ze anderen helpen te voorzien
in hun behoeften. Wij brengen ritme aan in het leven: grote en kleine regelmaten in de dagen, weken
en seizoenen met vaste gewoonten en gebruiken.

Vriendelijke groet
van Piet Vloemans
en Marjan Driessen
0478-512205
gezinshuisaventurijn@kpnmail.nl
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muziek-op-de-maas 2013
zaterdag 22 juni
vanaf 19.30 uur
vanaf een ponton op de maas nabij het pontveer
vierlingsbeek-bergen
deelnemers
close harmonygroup Blended
Troubadour Peter
The CowPokes
Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek
ZEV-Light en ZEV Ultra-Light
info:
www.zev.zingt.nl
0478-631238 / 06-54661196
organisatie
ZEV
foto: muziek-op-de-maas 2012
Op zaterdag 22 juni 2013 organiseert ZEV (Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek) voor de negende
keer het evenement Muziek-op-de-Maas. Nabij de
Maas in Vierlingsbeek kunnen de toeschouwers
prachtige muziek in zeer uiteenlopende stijlen beluisteren en bekijken. De muziek wordt gepresenteerd vanaf een ponton op de Maas die speciaal
hiervoor ingevaren is en vanaf een aangrenzend
weiland. Samen met de ondergaande zon en de opkomende maan, de zelfmeegenomen klapstoelen
of dekens om op te zitten, de niet overdreven maar

voldoende mogelijkheden voor een hapje of drankje
staat dat garant voor een heerlijke, sfeervolle avond.

Troubadour Peter
van de Water neemt
u mee naar weleer.
Als middeleeuwse
troubadour met accordeon, gitaar en
vrolijke zang zal hij
een sfeervol welkom verzorgen van
Muziek op de Maas
in. Zijn liederen ondersteund door de
middeleeuwse uitstraling zullen u in
een bijzondere sfeer
dompelen.

Vocalgroup Blended is een a capella Vocalgroup
bestaande uit 5 vocalisten. Ze streeft naar een
prachtige smaakvolle ‘blend’ van de eigen stemmen en een breed, bij voorkeur vijf-stemmig, repertoire. A capella en Close Harmony met spannende akkoorden variërend van Jazz tot Pop. Een mix
van stijlen zodat het nooit saai zal worden om naar

Soort evenement: concert in de avonduren vanaf
ponton op en weiland aan de Maas
Datum:		22 juni 2012
Aanvang:
19.30 uur
Entree:
€ 6,00
Kaartverkoop: aan de kassa
Locatieadres evenement: Staaiweg Vierlingsbeek
nabij pontveer Vierlingsbeek-Bergen
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hen te luisteren. Arrangementen uit eigen stal, zodat deze goed aansluiten bij de samenstelling van
de groep. Onder de muzikale leiding van Erik van
Vugt laat Blended het publiek genieten van een
plezierig en enthousiast optreden. “Een blend, een
melange, heeft een eigen smaak, waarin de smaak
van de samenstellende delen hooguit door kenners
nog te herkennen valt”.
The Cowpokes spelen Bluegrass en oude Folk,
hoofdzakelijk traditionals, vaak met Ierse invloeden, die
op een oorspronkelijk en toch eigen manier worden
vertolkt. De drie
muzikanten spelen akoestische gitaar, mandoline en
banjo en ze zingen
alle drie. Bij voorkeur ‘unpluggd’,
met z’n drieën rond
één grootmembraan-microfoon.
Deze cowboys zorgen overal voor de juiste Amerikaanse sfeer. Ze spelen meerstemmige folk-ballades maar ook de bekende Ierse feest jigs. Soms
hoor je een jankende blues, dan weer opzwepende bluegrass met supersnel banjowerk. The Cowpokes brengen hun muziek professioneel maar ongepolijst. Letterlijk geschikt voor alle leeftijden want
iedereen kan genieten van een groep die zo puur
is…
ZEV, Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek is een
enthousiaste groep van bijna 50 zangers en zangeressen in de leeftijd van 20 tot 65 jaar. Het repertoire bestaat uit evergreens, musical- en popsongs, gospels, jazz en blues. Minimaal 4-stemmig, soms a capella, soms begeleid door piano,
basgitaar, gitaar en drums. ZEV-Light de 12 tot 21
jarige leden van ZEV, met een repertoire van goeie
popsongs en de nog jongere zangers en zangeressen van ZEV-Ultra Light. En dat alles onder leiding
van dirigent Marco Mariën.

BUITEN DE DORPSGRENZEN (39)
Genietend van mijn bakje koffie zag ik Marinus
Versteegen zijn hok uitkomen en naar de koffieketel lopen. Die ging ook een bakje halen. Die meun
van hem voor uitdroging behoeden.
Opvallend was de manier waarop de man zich
voortbewoog. Het was eigenlijk geen lopen maar
veeleer strompelen, schravelen. Als gevolg van
dunne, onvolgroeide onderbenen, die gehuld waren in een grijze streepjesbroek. Zijn kindervoetjes staken in speciaal schoeisel met dikke zolen.
Bij elke stap die de kassier/loonadministrateur zette, maakte zijn omvangrijke torso een zwiep achterwaarts. Alsof een onzichtbaar iemand, nog sterker dan hijzelf, aan zijn schouders rukte. Af en toe
greep hij met een van zijn machtige handen een
rand van een bureau vast om steun te zoeken.
Na een martelgang die mij eindeloos voorkwam
bereikte hij eindelijk de koffiehoek, alwaar hij neer-
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plofte op een speciaal voor hem bestemde kantoorstoel.
Een behulpzame collega voorzag hem van een
dampend bakje troost.
De kassier/loonadministrateur dankte met een
hoofs knikje.

ter bekijken. Schier volmaakte gelaatstrekken, grote, sprekende ogen, donkerblond haar dat perfect in model zat. Zij droeg elegante nylons met
een naad en schoenen met halfhoge hakken. Over
haar lichaamsvormen kon ik geen oordeel geven
aangezien die aan het oog onttrokken waren door
de stofjas die zij droeg.
“Dat is de knapste meid van Boxmeer”, zei Hollesteeg. “ Haal je maar niks in je hoofd, zij is al lang
voorzien. Heeft verkering met iemand hier uit de
fabriek die door de week aan de koekenpers staat
maar ’s zondags in het eerste elftal van Olumpia
speelt”.
Dat zei hij, Olumpia.
Net toen ik hem wilde vertellen dat ik mij niks in
mijn hoofd haalde, maar gewoon zei wat in me opkwam, voegde zich een slungelachtige jongeman
van mijn leeftijd bij ons. Tamelijk lang, strak achterover gekamd haar, bolle ogen, hoge rug. Kwam
van Rijkevoort, zei hij. Hij noemde zijn naam, ik de
mijne.
We kregen het over het voetballen.
Wij vonden alle drie dat Duitsland met een hoop
zwijn wereldkampioen was geworden. Van Hongarije gewonnen, terwijl ze daarvan een week daarvoor nog met 8 – 3 aan de broek gekregen hadden
in de poule.

Ik raakte in gesprek met een knaap die een jaar
of twee, drie ouder was dan ik. Middelmatig groot,
donkerblond, golvend haar, grijze pretogen, brede
mond. De hoeken ervan reikten bijna tot onder zijn
oorlellen. Er zou makkelijk een reep kwatta in kunnen. Dwars.
Toen hij een kopje koffie ging halen zag ik dat hij
met zijn been trok.
“Gevoetbald?”, vroeg ik toen hij terugkwam.
“Hoe raad je het zo? Cadeautje van een dorpsgenoot van jou. Bezorgde mij een half jaar geleden
een gebroken poot”.
Ach zo, was hij dat. Ik had er natuurlijk van gehoord. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Olympia 3 en Volharding 2 was Hai de Koe, jongste
zoon van Hendrix de Schoester, in botsing gekomen met een speler van Boxmeer. Hai de Koe had
niks, maar die speler van Boxmeer brak zijn been.
“Hij zal het wel niet expres gedaan hebben, neem
ik aan”, waagde ik op te merken.
“Ja, dat moest er ook nog bijkomen!”, snoof hij.
“Maar die tackle leek nergens op. Veel te hard
en veel te laat. De bal was allang weg. De dokter
heeft gezegd dat ik het voetballen maar voorgoed
uit mijn hoofd moet zetten. Heb ik toch maar mooi
te danken aan die lompe vlegel van Volharding”.
Ik ging er verder maar niet meer op in. Maar uit ondervinding wist ik ook wel dat Hai de Koe er tijdens
het voetballen af en toe stevig tegenaan flapte. Hij
had zijn bijnaam niet voor niets.
De man met de brede laadklep vertelde dat zijn vader boer was in de Hollesteeg. Mooi vak, zei hij,
maar nooit klaar. Nee, dan kon je beter hier zitten.
Om zes uur afgewerkt. Daarna had je nog uren de
tijd om leuke dingen te doen. Vooral in de zomerdag als het tot een uur of tien nog licht was.
Hij werkte al meer dan een jaar bij “De Körver”, zei
hij. Het beviel hem goed, maar in zijn hart was en
bleef hij boer.
Mijn blik gleed naar het groepje vrouwelijke medewerkers.
Hollesteeg zag het.
“Zit niet veel bij, hè?”. Zonder enige terughoudendheid monsterde hij de dames, als stond hij op de
Bossche markt een stel dekrijpe vaarzen te beoordelen.
Ik was het niet geheel met hem eens. “Die ene, die
vooraan staat kan er anders wel mee door”, zei ik.
Ik had haar een keer eerder gezien. Op een zondagavond, toen ik met vele anderen, waaronder
ook zij, bioscoop “Riche”in de Steenstraat verliet
na afloop van een film. Velen lieten een welgevallig
oog op haar rusten. En met reden. Zij zou zo zélf
het witte doek opkunnen.
Toen zag ik haar in een flits. Thans kon ik haar be-

Wordt vervolgd.
Nelson.

Outlands Open Air 2013
Outlands Open Air keert terug in Vierlingsbeek!
Dit jaar zal Outlands Open Air, na de succesvol
verlopen eerste editie in 2012, opnieuw plaatsvinden op Sportpark Soetendaal te Vierlingsbeek. Tijdens Outlands Open Air kunnen bezoekers op 29
en 30 juni genieten van vele nationale en internationale top artiesten en DJ’s. Er zijn twee verschillende thema’s: op zaterdag 29 juni is het de beurt
aan de hardstyle liefhebbers en op zondag 30
juni gaan we terug in de tijd en komen de bekende deuntjes uit de jaren 90 weer uit de speakers.
De organisatie is alweer ruim een half jaar bezig
met de voorbereidingen en haalt alles uit de kast
om er weer een fantastisch feest van te maken!
Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een podium
van 350 vierkante meter en is er voor een kwalitatief zeer sterke line up gezorgd. Kortom: Het wordt
weer een top weekend! Lees verder voor meer informatie!

Outlands Open Air - Informatie
Line up:

29 juni: Outlands Open Air - Hard in the Open
Frontliner
Ran-D
B-Front vs. Frequencerz
Dj Adaro
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Toneshifterz
Wasted Penguinz
Tha Playah
Neilio vs. Neroz
Re-Mo
Hosted by: MC Renegade

Tickets:
Tickets zijn te koop via www.outlandsopenair.com
en bij een aantal voorverkoop adressen, waaronder De Vier Linden te Vierlingsbeek.
Voorverkoop:
Zaterdag 29 juni:
Zondag 30 juni:
Combiticket:

30 juni: Outlands Open Air - 90’s in the Air
DJ Paul elstak
Mental Theo
Party Animals
90'S NOW
Twenty 4 Seven
90's NOW! – Het foute 90’s uur
DJ Arno
DJ Martijn
Data en tijden
Zaterdag 29 juni
Zondag 30 juni

Deurverkoop:
Zaterdag 29 juni:
Zondag 30 juni:

€ 25,€ 17,50
€ 35,*Prijzen zijn inclusief fee
€ 35,€ 25,-

Meer informatie over Outlands Open Air is te vinden op www.outlandsopenair.com
Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws:
www.facebook.com/outlandsopenair

13.00 – 23.00
14.00 – 23.00

Graag tot ziens op 29 en 30 juni 2013 op Outlands
Open Air!
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Vanaf een ponton op de
maas nabij het pontveer
in Vierlingsbeek
Extra overtochten pontveer
na afloop.
Entree: € 6.00

Neem zelf eventueel een deken of
klapstoel mee om op te zitten.
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Esther Buunen. De deelname aan de Kidsloop op
25 augustus bedraagt €5,Aanmelden kan via www.doejemee.nu
Voor meer informatie: bezoek de site of bel naar
Esther: 06-50287366.
De Kidsloop is een onderdeel van de Bekse Bruggenloop.
Samen worden we het sportiefste dorp van de
regio!

De (eerste) Bekse Bruggenloop!

De Bekse Bruggenloop vindt plaats op 25 augustus 2013. Het is mogelijk om de route te wandelen
en te rennen. Het kerkplein aan de Kloosterstraat
te Vierlingsbeek wordt op die dag omgetoverd tot
het Bekse Sportplein. De start, de finish, ehbo en
het wedstrijdsecretariaat zijn daar gevestigd. De
route loopt door de prachtige natuur van Vierlingsbeek en over vele Bekse Bruggen. De mogelijkheid
bestaat om 4,5 km of 9 km te lopen. De kidsloop
bedraagt 1 km.

We willen van deze Bekse Bruggenloop een
jaarlijks terugkerend evenement maken.

Vogelwacht
Omgeving Vierlingsbeek
Tijdens onze controle van kerkuilen, bosuilen,
steenuilen en torenvalken zagen we op 2 mei 2013
tot onze grote verbazing een ooievaar op het nieuwe nest bij de watermolen landen.
Hij of zij inspecteerde het nest en hopelijk bevalt
deze plek hen wel want het aanbod aan voer is
voor hen wel te vinden.
Weer een bezienswaardig object voor het dorp.
Deze waarneming is gedaan door Jan Royendijk,
Hans Thonen en Herman van Hoof.

Inschrijven en kosten:
Vanaf 1 juni 2013 is de aanmelding voor de Bekse
Bruggenloop mogelijk via www.bibliobeek.nl.
Na inschrijving en betaling ontvang je een e-mail
ter bevestiging waarmee je een startnummer kunt
ophalen bij het wedstrijdsecretariaat.
9 km Voorverkoop: € 8,-,
Inschrijving op de dag zelf: € 10,4,5 km Voorverkoop € 4,-,
Inschrijving op de dag zelf: € 6,1 km Kidsloop € 5,- (inclusief 3 extra trainingen in
Juni ; aanmelden via www.doejemee.nu)
Starttijden:
- wandelaars:
- kidsloop:
- hardlopers:

10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur

Sportmarkt
Naast de start en de finish zal er op het plein een
sportmarkt zijn waar vele verenigingen en ondernemers zich op sportgebied presenteren. Voor
een natje en een droogje wordt ook gezorgd. We
maken er met zijn allen een gezellige en sportieve
dag van.
Info:
Voor meer info zie www.bibliobeek.nl of
beksebruggenloop@hotmail.com of 06-13041738.
De Bekse Bruggenloop is een initiatief van Beek
Beweegt/ Gif ut Dur van Bibliobeek.
Kidsloop
Zit je in groep 1 t/m 8 en wil jij lekker sportief het
nieuwe schooljaar beginnen? Doe dan mee aan de
Kidsloop op 25 augustus in Vierlingsbeek. De Kidsloop is 1 km, er zijn prijzen te winnen en bij deelname krijg je natuurlijk een medaille.
Maar om op 25 augustus een goede prestatie neer
te zetten zul je moeten trainen. Op zondag 23 juni
kan dat. Deze training worden verzorgd door
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KINDERVAKANTIEWERK PRESENTEERT

GA JIJ OOK MEE OP
AVONTUUR MET DORETHY?
1 T/M 4 AUGUSTUS

WWW.KVW-VIERLINGSBEEK.NL
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Reünie Klas 6
St. Jozefschool 1980
Positief verrast over het gemak waarmee je via
social media oude bekenden terug kunt vinden,
waagden een paar oud-Vierlingsbekenaren het
erop een reünie te organiseren. Het ging om de
leerlingen van klas 6 van de St. Jozefschool 1980;
de klas van meester Peter Verdijk (dit was overigens het schooljaar dat de voormalige 'jongens-,
en meisjesschool' fuseerden).

Zondag 16 juni en zondag 30 juni,
beide om 14.30 uur.
Pedagogische praktijk Alegría speelt:

Een boomhut, zes liedjes en een lachende schat!
Een voorstelling waarbij gebibberd, gesnotterd, gegromd en gelachen wordt!
In deze interactieve voorstelling voor kinderen van 4
t/m 8 jaar en hun ouders gaan we zingen, spelen en
dansen met ons publiek. Er wordt gebibberd, gesnotterd, gegromd en vooral veel gelachen! Het gaat dus
over een beetje bang, boos en verdrietig zijn, maar
vooral over hoe je weer heel snel blij kunt zijn!
Bart, Karlijn, Anke en Ango (en haar gitaar) spelen in
het bos. Maar jeetje… wat zijn dat voor enge geluiden
in het bos?.... En hoe kunnen ze Bart keihard laten
schrikken? En Karlijn wordt ook nog boos….Verdorie!

Het besluit om een reünie te organiseren was nog
niet genomen, of een hele lijst met 'wie-waar-wat'
werd vlot gedeeld. Een week later was iedereen
getraceerd en overwegend enthousiast om elkaar
weer te zien.

De vier vrienden gaan op zoek naar de lachende
schat wanneer ze een mysterieuze schatkaart hebben gevonden. Maar ze kunnen nog wel wat hulp gebruiken bij het zoeken naar deze lachende schat!
Dus kom ze gauw met je broertjes, zusjes, vriendjes,
vriendinnetjes en ouders helpen! Want jij wilt ook vast
weten wat er in die schatkist te vinden is…

Op 24 mei jl. was het dan zover. Eén voor een
stapten de klasgenoten van toen, bijna juichend,
binnen in het café van Jan Nillissen (die was trouwens niks veranderd, maar dat terzijde!)
33 Jaren vol levenservaring rijker... Bijna allemaal
waren ze van de partij. Ook meester Wim Stevens
kwam een kijkje nemen. Velen waren de 'streken
van toen' nog niet verleerd. Gelukkig maar! Behalve dat er veel sterke verhalen werden verteld en er
flink werd gedanst, bleef het in Zalencentrum Concordia nog lang onrustig..

Entree: €5,50
Pedagogische praktijk Alegría begeleidt kinderen en
jongeren in hun sociaal emotionele ontwikkeling met
behulp van (o.a.) drama/toneel en dans. Daarom nu
een voorstelling vol drama/toneel, dans en muziek die
aansluit bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen.
Kaarten verkrijgbaar bij Plus Verbeeten te Overloon,
via www.openluchttheateroverloon.nl en aan de kassa zolang de voorraad strekt.

En hoe het afliep? Nou prima! We hebben voor de
zekerheid en vol overtuiging alvast een datum geprikt ergens in het voorjaar van 2046. Tot over 33
jaar!!"
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ning van mensen uit de directe omgeving, zoals familieleden, kan hen hierbij tot steun zijn. De cursus
vergroot uw inzicht in de denk en handelswijze van
uw kleinzoon, kleindochter, neefje of nichtje met
autisme. Er zijn vier bijeenkomsten, eens per twee
weken in Boxmeer.
Beide groepen starten bij voldoende aanmeldingen. Meer informatie over deze en andere groepen
of cursussen leest u op www.mee-nob.nl onder
‘cursussen’. Ook aanmelden kan via deze website.
Of neem contact op met de coördinator groepswerk, Inga Jacobs, telefoon 0413 33 47 33 of
e-mail i.jacobs@mee-nob.nl.

Vrijdag 21 juni
Fietstocht met partner
Op vrijdag 21 juni gaan we weer een gezellig dagje
fietsen. Ook de partners mogen mee.
De leden die zich voor deze fietstocht hebben aangemeld, hebben inmiddels allemaal een uitnodiging ontvangen.

In Overloon is een nieuwe
oldtimer bromfietsclub opgericht.

We vertrekken om 09.15 op het Vrijthof.

Oldtimer Bromfiets Club ‘De Vlotter’ is gestart door
een aantal enthousiaste liefhebbers van oldtimer
bromfietsen en –scooters.
De eerste rit werd verreden op zondag 5 mei en de
opkomst was boven verwachting.
De bedoeling is dat eenzelfde soort rit iedere eerste zondag van de maand plaatsvindt, zelfde plek,
zelfde tijd.
Op zondag 7 juli zal de volgende rit worden verreden. De start is om 10.30 uur en liefhebbers worden verzocht om 10.15 uur aanwezig te zijn bij
Café Hannes aan de Vierlingsbeekseweg 5 te
Overloon.

Cursussen autisme in Boxmeer

Er zal een tussentijdse stop worden gemaakt en de
gemiddelde ritlengte ligt rond de 50 km. Er wordt
niet harder dan 30 à 40 km gereden. Streven is om
maximaal om 14.00 uur terug in Overloon te zijn.

In september start MEE Noordoost Brabant twee
cursussen rondom autisme in Boxmeer: een sociale vaardigheidstraining voor kinderen met autisme
en een cursus voor familieleden van kinderen met
autisme. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan
tot 15 augustus. MEE biedt ondersteuning, advies
en informatie aan mensen met een beperking en
hun naasten. Een onderdeel daarvan is het verzorgen van cursussen en gespreksgroepen.

Iedereen met een oldtimer bromfiets of –scooter
van tot en met 1985 kan deelnemen.
Uiteraard kan men zich dan ook aanmelden om lid
te worden van de club maar dit is niet verplicht.
Voor meer informatie kunt u mailen naar het emailadres devlotteroverloon@gmail.com.

Kinderen met autisme van 9 t/m 12 jaar kunnen
meedoen aan een social vaardigheidstraining.
Deze training is voor kinderen die moeite hebben
om zich te verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen. De kinderen leren gevoelens
herkennen en oefenen met sociale vaardigheden.
Er zijn zestien bijeenkomsten van één uur, eens
per week, met uitzondering van de schoolvakanties, in Boxmeer.
Voor opa’s, oma’s, ooms en tantes van kinderen
met autisme is er een cursus over autisme. De opvoeding van een kind met een vorm van autisme
(zoals PDD-NOS) vraagt meer van ouders. Erken-
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bulancedienst. Deze films zijn te bekijken op onze
website www.ravbrabantmwn.nl. Daar vindt u nog
veel meer informatie over onze taken: meldkamer
ambulancezorg en ambulancehulpverlening. De
RAV is ook te volgen op Twitter: @ravbrabantmwn.

Ambulancedienst lanceert gratis
1-1-2-hulpverleningsapp
Wie met spoed medische hulp of een ambulance nodig heeft, belt daarvoor het nationale noodnummer 1-1-2. Mensen met een mobiele telefoon
kunnen voortaan ook 1-1-2 bellen met een speciale applicatie (‘app’). Deze app is ontwikkeld door
de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. Het voordeel is dat de
app door middel van GPS de exacte locatie bepaalt waarvandaan gebeld wordt. Dit is met name
handig als de beller zich op dat moment in een
voor hem of haar onbekende omgeving bevindt. In
noodsituaties, waarin elke seconde telt, scheelt dit
kostbare tijd.
Als de beller geen ambulance nodig heeft maar op
zoek is naar een huisartsenpost, biedt de app ook
uitkomst. De app bepaalt namelijk de dichtstbijzijnde huisartsenpost in Brabant. Daarnaast bevat de
app veel informatie over bellen naar 1-1-2, onze
meldkamers en ambulancevervoer.
App nu te downloaden
De 1-1-2-hulpverleningsapp van de RAV is gratis
te downloaden voor iPhone in de Appstore en voor
Androidtoestellen via Google Play. De app is in de
stores te vinden met de zoekwoorden: RAV Brabant.
Meer informatie over de RAV
Het motto van de RAV Brabant Midden-WestNoord is: ‘acute zorg op tijd ter plaatse’. Wij zijn
dan ook voortdurend bezig om de kwaliteit van
onze dienstverlening te optimaliseren. Onlangs
maakten wij twee films over het werk van de am-

OMA’S KRANTENBAK
In oude kranten vind je nog vaak leuke wetenswaardigheden van vroeger. Lucy Kusters heeft
tussen de spullen van haar moeder oude kranten
gevonden, en Globaal mag hieruit een selectie
maken om te plaatsen in ons dorpsblad.
Voor de ouderen wellicht een “o ja-gedachte”
en voor de jongeren een leuke manier om het
nieuws van vroeger weer te herleven.

Boxmeers Weekblad 28-06-1958
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Etan Huijs (Venrays singer/songwriter met melodieuze folk, vandaag als kwartet), Beatrice van der
Poel (sprankelende Nederlandstalige soul en blues
van een muzikale omnivoor), Jeroen Kant (kleurrijke Brabander die zijn publiek al predikend, zingend, lallend en dichtend door zijn charmant brakke wereld loodst), Mattanja Joy Bradley (groot 3FM
Serious Talent vol soul, pop, jazz en blues), Arno
Adams (innemend en modern troubadour vol eenzaamheid en weemoed in het Belfelds dialect) en
Town Of Saints (energiek Nederlands/Fins trio dat
traditionele folk combineert met hedendaagse indiepop).

VIERLINGSBEEK STAAT WEER
OP DE TÔFFEL!

Op Het Andere Podium klinkt inmiddels de opwindende garagerock ‘n’ roll van traumahelikopter.
Manische trashpunk in vierkwartsmaat, het zinderende debuutalbum staat er bol van. En de livereputatie van het Groningse trio is fameus: traumahelikopter gaat als de brandweer. Nee, dan John
Coffey. ‘De beste harde Nederlandse plaat van
het jaar. Wat zeg ik, van de laatste jaren.’ Bij OOR
kwamen ze lovende woorden te kort om het album Bright Companions te bewieroken. Screamo
rock ‘n’ roll in de hoogste versnelling, hard en hyperenergiek.

Op zondag 23 juni is het Vrijthof wederom het decor voor Op De Tôffel. Voor de 21e keer alweer
een mooie dag vol popmuziek en theater. En dit alles is ook dit jaar weer helemaal gratis toegankelijk.
Op De Tôffel wordt om 13.30 uur afgetrapt door
Smoking Chimneys, de winnaar van bandwedstrijd
Op Ut Tuffelke. Piepjong kwartet uit Oploo speelt
naar eigen zeggen ‘echte mannenrock’. En niet
zo’n beetje ook! Tessa Rose Jackson grossiert in
vrolijke up-tempo pop. De van oorsprong Britse is
3FM Serious Talent en haar debuutalbum Songs
From The Sandbox staat boordevol goede en aanstekelijke popliedjes met een grote hitpotentie.

Op Het Ene Podium gaat het verder met The
Horse Company. Afgelopen najaar bracht dit viertal uit Zwolle zijn derde, met luid gejuich ontvangen, album Calypso uit. Beetje americana en vooral heel veel overheerlijke gitaarrock. De vergelijking met Wilco ligt voor de hand terwijl Neil Young
goedkeurend toekijkt. Rilan & The Bombardiers
spelen een ongecompliceerde portie soul, funk,
jazz, rhythm & blues, rock en alles wat daar tussenin zit. De single Happy Jack getuigt hiervan en
was vorige zomer een bescheiden hit. Op het podium spat de energie en het plezier er vanaf en
zijn de Haarlemmers een genot voor oog en oor.
Je moet wel een enorme chagrijn zijn om niet mee
te bewegen en vrolijk te worden van deze bruisende band.

Over naar Het Andere Podium. Daar wordt het bal
geopend door Milkbar. Het Amsterdamse vijftal
scoorde met Accident een veelgedraaide radiohit.
De Wereld Draait Door, Serious Request, Uitmarkt,
Popronde, Noorderslag… veelvuldig liet Milkbar
haar frisse poprock horen. Voorlopige hoogtepunt
is debuutalbum Monday Club. Het Haarlemse duo
The Pignose Willy’s speelt opwindende garagebluestrash. Rauwe, explosieve nummers voortgebracht door eenmansband Joost Varkevisser (gitaar, drums en zang) en de machtige bluesharp
van Pieter Kampis.
Terug naar Het Ene Podium, naar Mozes And
The Firstborn. I Got Skills zingt het jonge kwartet uit Eindhoven in de gelijknamige radiohit en
skills heeft Mozes zeker. Skills om lekkere liedjes
te schrijven. Rauwe rammelrock die bij vlagen doet
denken aan Black Lips en The Strokes. Spannend,
gruizig en catchy. Van een geheel andere muzikale
orde is Maison Du Malheur. Stokoude jazz, rockin’
rhythm & blues, vooroorlogse drumbeats, honkytonk piano’s en knetterend koper. Het negenkoppige collectief smelt het samen tot een heet swingende pot. Zowel op de langspeler Wicked Transmission als op het podium vliegen de vonken ervan
af. Dat wordt dus dansen geblazen!

Even bijkomen van de stortvloed aan muziek? Ook
dit jaar is er tijdens Op De Tôffel weer straattheater. Drie acts komen het Vrijthof onveilig maken en
zorgen ervoor dat er tijdens ODT2013 ook nog gelachen kan worden: Birdhouse (het walhalla voor
de ornitholoog), Monsieur Mobile (mobiele mannen
make-over) en Knol d’Amour (een liefdevolle ode
aan de pieper). Zoek ze op of kom ze tegen en geniet ervan.
Weer terug naar Het Andere Podium. Daar staat
Ronnie Flex met zijn aanstekelijke mix van hiphop,
grime, dancehall en dubstep. Ronnie Flex werkte samen met Mr. Polska en Yellow Claw maar nu
samen met producer Boaz v/d Beatz vooral aan
zijn debuutalbum dat uit gaat komen via Top Notch. Eerste wapenfeit hiervan is de single Tankstation. 2013 wordt een flex jaar! Misschien ook wel

Het intieme en sfeervolle Koningskerkje is wederom het podium voor mooie ‘kleine’ akoestische optredens voor de liefhebber. Gastheer BJ Baartmans ontvangt en introduceert achtereenvolgens
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voor Joenis. De jonge Nijmeegse dj draait een set
overheerlijke hiphop, trap, dubstep en UK Bass totdat het doek open gaat voor Fresku, de top van de
Nederhop op dit moment. De Eindhovense rapper
leverde met Maskerade hét hiphopalbum van het
jaar. Met deze geweldige plaat in de achterzak trok
De Frisse door het jubelende land. Zijn zegetocht
voerde hem langs uitverkochte clubs en festivals
als Paaspop, Noorderslag en Lowlands. En overal
was het één groot feest. Spring gezellig mee!
Op De Tôffel 2013 wordt afgesloten door Dearworld. Het kwartet uit Oss heeft slechts één missie: eenieder laten dansen en zet daarvoor zware middelen in. Analoge synthesizers, zweverige
zanglijnen, rauwe rock en beukende housebeats.
Opzwepende electrorock in een rauwe en heftige
liveshow. Onlangs stond Dearworld nog op Paaspop en in een bomvolle Melkweg als voorprogramma van Kaiser Chiefs, over een maand is het tijd
voor de Zwarte Cross maar eerst gaat Op De Tôffel voor de bijl. Er mag gedanst worden! Mission
completed!

Treffer

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud



Naast alle muziek en theater is er ook een uitgebreide festivalmarkt met diverse snuisterijen. De
presentatie van het geheel is in handen van Denvis, artistiek duizendpoot van beroep.

adverteren
doet verkopen

joffershof@hotmail.com of bel 631896.

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

Het is voor de bezoekers verboden om eigen drank
mee naar het festivalterrein te nemen.
Op De Tôffel is een gratis toegankelijk festival en
wil dat graag blijven. Inkomsten uit de horeca zijn
voor de organisatie dan ook onmisbaar. Vandaar
dat het meenemen en nuttigen van eigen drank
niet is toegestaan.
Alle informatie over Op De Tôffel 2013 is te vinden
op www.opdetoffel.nl.
Volg Op De Tôffel op twitter:
@opdetoffel en #ODT13.

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE
ZONDAG 23 JUNI > VRIJTHOF VIERLINGSBEEK
> AANVANG 13.30 UUR > ENTREE GRATIS
SMOKING CHIMNEYS | JOENIS | ETAN HUIJS
| BEATRICE VAN DER POEL | ARNO ADAMS
| JEROEN KANT | MATTANJA JOY BRADLEY
| TOWN OF SAINTS | MILKBAR | MAISON DU
MALHEUR | RONNIE FLEX | THE PIGNOSE WILLY’S | TESSA ROSE JACKSON | JOHN COFFEY
| DEARWORLD | MOZES AND THE FIRSTBORN
| THE HORSE COMPANY | TRAUMAHELIKOPTER | RILAN & THE BOMBARDIERS | FRESKU
| KNOL D’AMOUR | MONSIEUR MOBILE | BIRDHOUSE
www.opdetoffel.nl | @opdetoffel | #ODT12
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E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl

www.wittebruidsduifjes.nl – www.
wittebruidsduifjes.nl - www.witte
bruidsduifjes.nl – www.wittebruid
sduifjes.nl – www.wittebruidsduif
jes.nl – www.wittebruidsduifjes.nl
Ook dit jaar verzorgen wij weer de compleet
verzorgde barbecue pakketten vanaf
10 personen.
Onze pakketten vindt u op de website.

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 13.00-18.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
Dinsdag gesloten

Tevens zijn de asperges weer te bestellen in
het restaurant en het grand café.
Tel. 0478-631637
www.devierlinden.nl

BROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.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.

Boukje Weel
Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T 0478 - 561156
I www.boukjeweel.nl
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2e luxaflex® hor

50% KORTING
4e luxaflex®
raamdecoratie product

GRATIS

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl
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Gespecialiseerd in:
• E le k tris c h ontha re n ( z ie k te k os te nve rgoe ding
mogelijk)
• D e dia be tis c he voe t ( z ie k te k os te n ve rgoe ding
mogelijk)
• D e re uma tis c he voe t ( z ie k te k os te n ve rgoe ding
mogelijk)
• H ots tone e n O ra ng Ma lu ma s s a ge
• Mic rode rma bra s ie be ha nde linge n
• N u I P L ontha ring

Gespecialiseerd in:
• E le k tris c h ontha re n ( z ie k te k os te nve rgoe di
kusterscatering.nl
mogelijk)
• D e dia be tis c he voe t ( z ie k te k os te n ve rgoe d
Soetendaal 8
Belt U gerust voor informatie en/ of een afspraak
Vierlingsbeek mogelijk)
0478-632213
• D e re uma tiRia
s cKurverhe Arts
voe t ( z ie k te k os te n ve rgoe
Bergkampweg 8
U kunt bij ons terecht voor
5825AD Overloon
mogelijk)
ontbijt
broodjes
lunch
Tel: 0478642368
koud buffet warm buffet thema buffet
•
H
o
t
s
t
o
n
e
e
n O ra ng Ma lu ma s s a ge
hapjes
tapas
barbecue
Maar ook voor de complete verzorging
• Mic rode rma bra s ie be ha nde linge n
van uw tuinfeest
• N u I P L ontha ring
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Belt U gerust voor informatie en/ of een afspra

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t van d
Bart
den Heuvel
H
l
Gijs Ermes
Molenhoek-Vierlingsbeek

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

bouwadvies en -begeleiding

www.blommesteintuin.nl

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

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

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

●
●

Café - Zaal

De Zandpoort

●
●
●
●

Groeningen

Passtraat 5a, 5826 AK Groeningen, Tel.: 06 111 508 46
www.ezelgasterij.nl info@ezelgasterij.nl

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

sinds 1912

Familierecht Erfrecht Arbeidsrecht
GRATIS SPREEKUUR op afspraak: tel. 0478- 630666

Tapijtreiniging
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

v.o.f.

ZONWERING

Bed & Breakfast
Mini Camping
(kinder)feestjes
Dagarrangementen
Koffie terras
Softijs op locatie

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853
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Inloopuren op woensdag
van 16.30 tot 19.30 uur

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

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Warme Bakker Degen

Uw gezondheid... mijn zorg!

Reclame: 17 t/m 22 juni
● Diverse kleine vlaaien € 4,50
● Volkorenbrood € 1,80
● 5 gesorteerde harde broodjes € 1,80

reflexzonetherapie

Reclame: 24 t/m 29 juni
● Zomervlaai €10,25
● Extra/Dubbel donker € 2,20
● 4 Kwark bolletjes + 1 gratis
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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.

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
fax: 0478-631107
5821 BG Vierlingsbeek
E-mail: jannillesen@hetnet.nl
www.concordia-vierlingsbeek.nl
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Bij inlevering van deze Globaal advertentie
Vakantie inspectie, Gratis bij onderhoudsbeurt, inspectie los nu € 19.95
Airco controle op werking Gratis (vullen en reinigen zie aanbieding)
De fabriek schrijft vaak geen specifiek preventief airco-onderhoud voor.
Onderhoud voorkomt lekkage en defecten. Dit wordt door onze speciaal
opgeleide stek-monteurs uitgevoerd.

Meer informatie en airco gebruik tips op
www.autokusters.nl
Keuze A : (Anti-geurbehandeling)
We geven uw airco-installatie een reiniging inclusief anti-geur behandeling.
Keuze B : (Opnieuw vullen van de installatie en lekdetectie vloeistof)
Dit is een complete vulling van de airco-installatie met koude middel.

van € 48.75 nu voor € 36.-

van € 136.20 nu voor € 99.50

Betrouwbaar Persoonlijk en Snel, autoKusters.NL

Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over
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kijk op de website www.salontoine.nl
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